
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

  

 

 

 

 

 

 

 

DANILO BESERRA DO AMARAL 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM INSTITUTOS FEDERAIS: 

APERFEIÇOAMENTO DA IMPLANTAÇÃO NO CAMPUS SÃO 

VICENTE DO INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2021 



 

DANILO BESERRA DO AMARAL 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento Estratégico em Institutos Federais: aperfeiçoamento da 

implantação no Campus São Vicente do Instituto Federal do Mato Grosso 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Administração do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito para a 

obtenção do grau de Mestre em Administração. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Cecilia Toledo Hernandez 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2021  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANILO BESERRA DO AMARAL 

 

Planejamento Estratégico em Institutos Federais: aperfeiçoamento da 

implantação no Campus São Vicente do Instituto Federal do Mato Grosso 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Administração do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito para a 

obtenção do grau de Mestre em Administração. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Profa. Dra. Cecilia Toledo Hernandez 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Marcelo Gonçalves do Amaral  

Universidade Federal Fluminense 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. José Glênio Medeiro de Barros 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2021 



 

RESUMO 

Título:  

Planejamento Estratégico em Institutos Federais: aperfeiçoamento da implantação no Campus 

São Vicente do Instituto Federal de Mato Grosso  

 

Objetivo do trabalho: 

Buscou-se, com esse trabalho, elaborar um procedimento estruturado para implementar o 

planejamento estratégico no Campus São Vicente, que, aliado a um conjunto de outras 

medidas, permita atingir as metas do PDI do IFMT. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

A construção da proposição da solução do problema seguiu três etapas: 1ª) Fase do 

diagnóstico, compreendido pela coleta de dados por meio de levantamento bibliográfico, 

pesquisa de documentos institucionais e entrevistas; 2ª) Fase de análise/proposta de solução, 

fundamentada em levantamento bibliográfico, pesquisa documental e análises do conteúdo 

das entrevistas; 3ª) Fase da validação da proposta, por meio de entrevistas com os principais 

gestores da instituição visando avaliar o grau de concordância com a proposta. 

 

Resultados Obtidos: 

Ao final da pesquisa, foi possível propor um procedimento estruturado e um conjunto de 

medidas que auxilie a unidade na implementação do PDI. 

 

Possíveis implicações práticas: 

Por meio do procedimento estruturado aliado a um conjunto de outras medidas será possível  

implementar o planejamento estratégico na unidade, sendo que as principais implicações 

serão: a melhora no processo decisório, atingimento das metas institucionais, o 

aperfeiçoamento da gestão dos recursos, o estímulo a criatividade e inovação, o alinhamento 

das metas e ações, a melhora da comunicação e a internalização do planejamento. 

 

Proposta de originalidade e contribuições: 

A proposta apresentada possui médio teor inovativo, pois adota um procedimento estruturado 

já existente, mas de forma adaptada à realidade do campus e aliado a um conjunto de medidas 

que propicie aos gestores meios de melhorar a execução do planejamento na instituição. A 

implantação dessa proposta contribuirá para o avanço da eficiência e produtividade da 

instituição, oportunizando, assim, uma melhora da gestão dos recursos. Os artefatos 

tecnológicos desenvolvidos também poderão ser compartilhados para outras unidades, 

contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão de todo o IFMT. Por se tratar de um tema 

ligado à estratégia da organizacional, a pesquisa está atrelada à linha de atuação científico-

tecnológica: Estratégia e Operações. 

 

Projeção da produção Técnica/Tecnológica: 

A adoção de um procedimento estruturado aplicado de forma adaptada aliada a um conjunto 

de medidas a fim de contribuir com a mudança da praxe administrativa foi o principal produto 

técnico/tecnológico proveniente do trabalho, enquadrando-se na área Gestão e Estratégia 

pertencente ao Eixo 1 – Produtos e Processos. O procedimento estruturado aliado ao conjunto 

de medidas teve um alto grau de aplicabilidade, pois foi desenvolvido com o apoio da gestão 

do campus. O produto desenvolvido na pesquisa foi a junção de técnicas já existentes com 

adaptações para a realidade da instituição. Quanto ao grau de complexibilidade, pode-se 

classificar como baixo, tendo em vista a facilidade de sua utilização no setor público 

. 



 

Palavras-Chave: Planejamento na Administração Pública, Gestão Pública, Plano de 

Desenvolvimento da Unidade, Gestão de Institutos Federais. 

 



 

ABSTRACT 

Title: 

Strategic Planning in Federal Institutes: improvement of the implantation in the São Vicente 

Campus of the Federal Institute of Mato Grosso 

 

Objective of the work: 

With this work, we sought to develop a structured procedure to implement strategic planning 

at Campus São Vicente, which, together with a set of other measures, allows to achieve the 

goals of the IFMT PDI. 

 

Procedures / Method for solving the problem: 

The construction of the problem solution proposition followed three stages: 1st) Diagnosis 

phase, comprised of data collection through bibliographic survey, research of institutional 

documents and interviews; 2nd) Analysis Phase / proposed solution, based on bibliographic 

survey, documentary research and analysis of the content of the interviews; 3rd) Proposal 

validation phase, through interviews with the main managers of the institution in order to 

assess the degree of agreement with the proposal. 

 

Results 

At the end of the research, it was possible to propose a structured procedure and a set of 

measures to assist the unit in the implementation of the PDI. 

 

Possible practical implications: 

Through the structured procedure combined with a set of other measures, it will be possible to 

implement strategic planning in the unit, with the main implications being: improving the 

decision-making process, achieving institutional goals, improving resource management, 

stimulating creativity and innovation, the alignment of goals and actions, the improvement of 

communication and the internalization of planning. 

 

Originality proposal and contributions: 

The proposal presented had a medium innovative content, the purpose of the work was to 

adopt an existing structured procedure, but in a way adapted to the reality of the campus 

combined with a set of measures that provide managers with means to improve the execution 

of planning on campus. The implementation of this proposal contributed to the advancement 

of the institution's efficiency and productivity, thus providing an opportunity for improved 

resource management. The technological artifacts developed might also be shared with other 

units, thus contributing to the improvement of the management of the entire IFMT. As it is a 

theme related to organizational strategy, the research was linked to the scientific-

technological line of action: Strategy and Operations. 

 

Projection of Technical / Technological production: 

The adoption of a structured procedure applied in an adapted way combined with a set of 

measures in order to contribute to the change in administrative practice will be the main 

technical / technological product arising from the work, falling within the area of 

Management and Strategy belonging to Axis 1 - Products and Processes. The structured 

procedure combined with the set of measures had a high degree of applicability, as it was 



 

developed with the support of campus management. The product developed in the research 

was the combination of existing techniques with adaptations to the reality of the institution. 

Regarding the degree of complexity, we could classify it as low in view of the ease of use in 

the public sector. 

 

Keywords: Planning in Public Administration, Public Management, Unit Development 

Plan, Management of Federal Institutes.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A administração pública nos últimos anos tem sido duramente criticada pela 

sociedade, que vem exigindo cada vez mais melhorias na qualidade dos serviços que lhe são 

prestados. Em virtude das cobranças, o Poder Público, principalmente os gestores públicos, se 

viram pressionados e desafiados a buscar meios de tornar a gestão dos recursos mais eficiente 

(MIZAEL et al., 2014). Nesse sentido, vive-se, no Brasil, um momento da história em que se 

rediscute o contrato social das instituições públicas de ensino com a sociedade. Essa discussão 

vem acompanhada de cobranças sociais relacionadas com a melhor gestão e aplicação dos 

recursos públicos. Desse modo, argumentos relacionados aos investimentos de recursos e a 

prestação de contas com resultados difusos e pouco claros são a mola propulsora desse 

movimento. 

Ao longo dos anos, a visibilidade das Instituições Públicas de Ensino vem crescendo. 

Para a sociedade, as instituições de ensino se resumiam a formar e capacitar pessoas, mas hoje 

esse papel não é mais suficiente, é preciso que essas organizações ampliem suas missões, já 

que há a necessidade de que, além de formar cidadãos, elas promovam inovação e estimulem 

o empreendedorismo (AUDY, 2017; MEC, 2007). Ainda de acordo com Audy (2017), as 

Instituições de Ensino devem atuar como vetores do desenvolvimento econômico e social da 

sociedade, e a inovação e o empreendedorismo surgem como o motor desse processo de 

transformação, atuando como fonte de resolução de problemas e abertura de novas 

possibilidades, fazendo uma conexão e interação com os meios empresariais, governamentais 

e a própria sociedade.  

Diante de um ambiente social e político referto de exigências, críticas e 

questionamentos, as organizações públicas passaram a adotar ferramentas da gestão privada, 

entre elas o planejamento estratégico (PE), como um meio de buscar soluções para ampliar o 

benefício social e o suprimento das demandas da sociedade (PICOLLI et al., 2017). Nesse 

sentido, o propósito do planejamento estratégico é fazer com que todas as áreas da 

organização busquem a eficácia institucional, e quando bem formulado possibilita à 

organização uma visão do futuro, permitindo uma potencialização de suas forças, 

minimizando fraquezas, aproveitando oportunidades e a antecipando ameaças que, 

porventura, possam surgir (ALMEIDA; TEIXEIRA; MARTINELLI, 1993; FERNANDES; 

FURTADO; FERREIRA, 2016). 
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No caso da organização pública, cujo alvo é a produção de um bem ou serviço 

público, o planejamento estratégico deve se orientar por uma busca da sustentabilidade 

institucional, ou seja, de continuada valorização social dos bens e serviços que ela produza 

(CASTRO; LIMA; BORGES ANDRADE, 2005). Nesse entendimento, Fernandes, Furtado e 

Ferreira (2016) afirmam que na esfera pública, o planejamento deve estar alinhado com a 

melhoria da performance da organização, refletindo na qualidade do atendimento às 

demandas sociais, na precisão e transparência das informações, e na coerência das ações. 

Deste modo, para atender aos anseios e exigências da sociedade e do estado, o planejamento 

estratégico se tornou uma ferramenta indispensável para o aperfeiçoamento da gestão dos 

recursos e para melhoria no desempenho das instituições, o que pode refletir numa evolução 

da qualidade dos serviços prestados.  

No universo das Instituições Públicas de Ensino, o planejamento estratégico também é 

realidade. Conhecido como Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), sua 

implementação foi realizada de maneira obrigatória com o advento de dispositivos legais, 

como a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e o Decreto nº. 5.773, revogado pelo Decreto 

nº. 9.235, de 15 de dezembro 2017, e, por apresentar alguns elementos fundamentais, entre 

eles: missão, visão, objetivos e metas, o PDI passou a ser associado ao planejamento 

estratégico (PAZ, 2016). De acordo com as normas, o PDI tem caráter obrigatório e exigível 

pelo Ministério da Educação (MEC) para que as instituições de ensino possam oferecer 

Educação Superior. Neste documento, devem constar as diretrizes que conduzirão a autarquia, 

bem como a estrutura organizacional e as atividades administrativas e acadêmicas que 

pretendem desenvolver no período de sua vigência. Vale ressaltar que a vigência do 

documento abrange um período de cinco anos (BRASIL, 2017). 

No âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso 

(IFMT), o planejamento estratégico, idealizado por meio do PDI, foi instituído a partir de 

2009, e sua elaboração se deu mediante a participação e colaboração de diversos seguimentos 

da comunidade acadêmica. O resultado do processo deu origem ao primeiro PDI do IFMT, e 

nele foram definidas a missão, a visão e os valores, bem como as principais políticas, metas e 

ações da instituição para os cinco anos de sua vigência. Destaca-se que o IFMT já está em seu 

terceiro PDI (IFMT, 2019a). O PDI é um documento institucional, isto é, engloba todas as 

unidades do IFMT, sendo assim, todo seu regramento deve ser observado pelos campi e 

reitoria no momento de implantar suas políticas educacionais. Desse modo, fica a cargo das 
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unidades transformarem as metas institucionais em ações práticas, visando cumprir as 

políticas estabelecidas no planejamento. 

Sobre o IFMT, a autarquia foi criada nos termos da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, 

conhecido como campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Cuiabá, hoje denominado Campus São Vicente, e da Escola Agrotécnica 

Federal de Cáceres, conhecido no presente como campus Cáceres. O órgão possui natureza 

jurídica de autarquia, sendo detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar, e, por definição, é uma instituição de educação superior, 

básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas (BRASIL, 2008). 

A estrutura organizacional, atualmente, é composta por 14 campi, sendo eles: Campus 

Alta Floresta, Campus Barra do Garças, Campus Cáceres, Campus Campo Novo do Parecis, 

Campus Confresa, Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Campus Cuiabá – Bela Vista, 

Campus Juína, Campus Pontes e Lacerda, Campus Primavera do Leste, Campus 

Rondonópolis, Campus São Vicente, Campus Sorriso e Campus Várzea Grande e 5 campi 

avançados, nos municípios de Diamantino, Lucas do Rio verde, Tangará da Serra, Sinop e 

Guarantã do Norte e uma Reitoria. A Figura 1 mostra a localização dos campi no estado de 

Mato Grosso. 

Figura 1 – Os campi do IFMT

 
Fonte: IFMT (2019b). 
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Posto isso, a pesquisa em questão foi desenvolvida em um dos campi do IFMT, sendo 

a unidade selecionada denominada de Campus São Vicente (SVC), criada em 14 de abril de 

1943 por intermédio do Decreto nº 5.409. O campus fica localizado na zona rural do 

município de Campo Verde em Mato Grosso, e a distância da sede do Campus São Vicente 

até as cidades mais próximas são: Campo Verde - 42 km, Jaciara - 56 km, Dom Aquino - 80 

km, Cuiabá - 86 km e Santo Antônio do Leverger - 110 km. Apesar de o Campus São Vicente 

ter sido fundado em 1943, somente com o advento da criação do IFMT, em 2008, e do 

estabelecimento da política de planejamento por meio do PDI, em 2009, é que o campus 

passou a ter oficialmente um planejamento estratégico. Logo, pode-se depreender que a 

diretriz é um instrumento recente para a instituição e para o campus, e como qualquer 

processo recém-instituído, vem apresentando dificuldades, principalmente na implantação das 

suas diretrizes. 

As metas e os objetivos deliberados no PDI servem de parâmetros para que o campus 

desenvolva ações com a finalidade de atingir os propósitos estratégicos da instituição, no 

entanto, essa operacionalização tem sido uma tarefa difícil, pois o campus vem apresentando 

grandes dificuldades em desdobrar as metas do PDI em ações práticas eficientes. Cabe 

destacar que problemas envolvendo o planejamento estratégico não são exclusivos do IFMT. 

Maria et al. (2019) revelou em sua pesquisa que a eficácia do planejamento estratégico em 

uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) apresentou um descompasso entre os 

planos estratégicos e as ações dos setores, uma vez que as unidades executavam suas tarefas 

conforme seus próprios interesses, estando ou não alinhados com os objetivos e estratégias 

definidas pela administração superior. Já Mizael et al. (2014) e Picolli et al. (2017) chegaram 

à conclusão de que as Instituições de Ensino Superior (IES) veem a elaboração do 

planejamento apenas como uma exigência legal que deve ser cumprida por cada gestão com o 

propósito voltado apenas para a obtenção de credenciamento de cursos.  

Nota-se, então, que as dificuldades das instituições de ensino estão associadas, 

sobretudo, à fase de execução dos planos, ou seja, ao momento de transformar as metas em 

ações práticas. Estrada (2000) reitera que é praticamente unânime entre os estudiosos da área 

que a maior dificuldade do planejamento estratégico se manifesta principalmente após sua 

concepção, isto é, quando as metas e estratégias já foram estabelecidas e devem ser 

executadas recorrendo a ações práticas. Para Maria e Falqueto (2019), diversas questões estão 

associadas às adversidades envolvendo a execução do planejamento estratégico nas IFES, e, 

entre as mais comuns, destacam-se o desalinhamento entre o que é planejado e o que é 

https://www.sinonimos.com.br/recorrendo-a/
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passível de ser implantado, a falha na comunicação entre as unidades internas, a falta de 

participação no processo de elaboração do planejamento e a carência de pessoal qualificado. 

No entanto, apesar das inúmeras dificuldades, se superadas, o planejamento pode 

trazer grandes benefícios à organização, dentre eles: identificar e aproveitar novas 

oportunidades, estabelecer novas perspectivas, proporcionar um maior comprometimento dos 

indivíduos com a missão institucional, facilitar a adoção de ações corretivas, promover 

encorajamento e pensamento sistêmico no futuro, melhorar as interações entre os indivíduos, 

facilitar o estabelecimento de diretrizes para obtenção e aplicação dos recursos necessários ao 

alcance dos objetivos, além do direcionamento de atividades consistentes em relação aos 

procedimentos escolhidos (KOTLER; ARMSTRONG, 1999; STONER; FREEMAN, 1999 

apud BARBOSA; VICTORIA; ALVES, 2015; MIZAEL et al., 2014). 

Portanto, tendo em vista todos os aspectos mencionados anteriormente, este trabalho 

pretendeu estabelecer medidas para aperfeiçoar o processo de planejamento no Campus São 

Vicente, e, para isso, inicialmente, foi realizado um estudo literário sobre o campo do 

planejamento, a fim de dar embasamento teórico à pesquisa. Na sequência, transcorreu-se o 

diagnóstico dos principais fatores que interferem na implantação do PDI no campus, e, 

finalmente, após levantar as problemáticas, foi proposto um método que se somará a um 

conjunto de ações e que auxiliará na resolução dos problemas, culminando no aprimoramento 

do processo de planejamento da unidade. 

 

1.1. Situação Problema da Pesquisa 

Diante da demanda da sociedade envolvendo a melhoria da gestão dos recursos 

públicos e os esforços do IFMT em aprimorar sua gestão por meio da implementação do PDI, 

o presente trabalho se propôs a realizar um estudo sobre as práticas do planejamento 

estratégico nas instituições públicas de ensino, mais especificamente no IFMT Campus São 

Vicente (SVC), buscando identificar as principais dificuldades envolvendo a implantação do 

PDI no campus, a fim de responder ao seguinte questionamento: Como aperfeiçoar o processo 

de execução das metas estabelecidas no PDI do IFMT no Campus São Vicente? 

Inicialmente, foram realizadas buscas por documentos institucionais ligados ao 

assunto e, ao identificá-los, foi feito um minucioso exame das informações, selecionando os 

materiais mais pertinentes para a pesquisa, e, da mesma forma, foram feitas entrevistas com 

os principais gestores do campus SVC no esforço de recolher dados importantes 

correlacionados ao problema investigado. Por fim, para aprofundar a investigação, foi 
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efetivada a aplicação do survey, direcionada aos servidores técnicos administrativos e 

docentes de São Vicente, contendo perguntas correlatas ao tema desenvolvido na intenção de 

trazer à tona as opiniões a respeito das barreiras associadas à execução do PDI do IFMT no 

Campus São Vicente. 

Posto isso, todas as informações levantadas por intermédio da pesquisa documental e 

das entrevistas serviram de base para construir um diagnóstico do ambiente investigado 

possibilitando a posterior proposta da adoção de um método aliado a um conjunto de medidas 

que permitam ao Campus São Vicente aperfeiçoar o processo de execução do PDI adequando 

o instrumento à sua realidade. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral  

Elaborar um procedimento estruturado para implementar o planejamento estratégico 

no Campus São Vicente, que, aliado a um conjunto de outras medidas, permita atingir as 

metas do PDI do IFMT. 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

1. Fazer uma revisão de literatura sobre os temas “estratégia” e “planejamento 

estratégico” adequada à situação da administração pública, particularmente um 

órgão de ensino; 

2. Realizar um diagnóstico dos principais fatores que interferem no processo de 

implantação do PDI do IFMT no Campus São Vicente;  

3. Propor medidas e um procedimento estruturado, que ajudarão no processo de 

implantação do planejamento estratégico dentro da instituição;  

4. Validar as referidas propostas internamente, junto ao Diretor Geral e ao Diretor 

de Administração e Planejamento. 

 

1.3. Justificativa 

Um dos principais desafios enfrentados pelas Instituições Públicas Federais de Ensino 

está associado à necessidade de se estabelecer um planejamento estratégico que seja viável, 

além de operacional, que conecte e conduza as diversas áreas e recursos da organização na 
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busca por atingir um objetivo comum, e que corresponda às expectativas pessoais dos 

colaboradores, acadêmicos e sociedade em geral. 

Nesse sentido, a prática do planejamento estratégico no setor público tem se mostrado 

pouco efetivo, pois inúmeras barreiras são atribuídas ao comprometimento dos planos. Entre 

as razões mais comuns, estão a pouca motivação de servidores, a deficiência técnica ou falta 

de know-how, a falta de engajamento dos gestores e a utilização de métodos que não atendem 

às especificidades do setor público (AQUINO, 2016; SILVA; GONÇALVES, 2011). 

No contexto do IFMT, a prática do planejamento estratégico por meio da 

implementação do PDI não está imune a essas dificuldades. Considerado como o documento 

de planejamento estratégico norteador das principais políticas, metas e ações do órgão, o PDI 

tem como foco principal conduzir de forma organizada e integrada todas as unidades da 

autarquia, a fim de cumprir sua missão, visão e valores. 

Nos últimos anos, sua importância perante a gestão do órgão vem aumentando. Como 

prova de sua relevância, no ano 2017 o Campus São Vicente e a Reitoria, em um esforço 

mútuo, direcionaram partes consideráveis do seu orçamento para contratar empresas 

especializadas para prestar cursos na área do planejamento, visando qualificar os servidores 

da instituição para atuarem na elaboração do PDI 2019-2023 (FEDERAL, 2020). No entanto, 

apesar dos esforços a operacionalização do PDI nos campi, mais especificamente no Campus 

São Vicente tem se mostrado um processo dificultoso e inócuo, já que o campus não tem 

conseguido implantar medidas concretas para desdobrar as metas em um plano de ação 

efetivo e que faça com que os setores e servidores do campus trabalhem de forma integrada 

em busca do alcance das metas. 

Por essa razão, a pesquisa se mostra de grande relevância, já que se propôs averiguar, 

na literatura, as principais barreiras associadas à implementação do planejamento estratégico, 

bem como possíveis soluções encontradas; investigar e apurar as principais dificuldades em 

torno da implementação do PDI no Campus São Vicente; e, a partir das causas detectadas, 

apresentar a adoção de um novo método aliado a um conjuntos de medidas que tornem a 

execução das diretrizes do PDI no campus um processo integrado e efetivo, contribuindo, 

assim, para o fortalecimento da atividade de planejamento na instituição. 

 

1.4. Estrutura do Trabalho 

Este trabalho foi organizado em 5 capítulos. O capítulo 1 traz, em seu bojo, a 

introdução, os objetivos e a justificativa da pesquisa. No capítulo 2, o referencial teórico 
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aborda a história e os fundamentos da estratégia nas organizações, os conceitos do 

planejamento estratégico bem como sua implementação nas corporações, a história do 

planejamento estratégico nas organizações públicas, abordando os ciclos da administração 

pública no Brasil, o papel do planejamento estratégico na administração pública brasileira e 

sua utilização nas instituições públicas federais de ensino, e, na última parte, um resumo em 

forma de quadro das principais barreiras associadas à prática do planejamento nas entidades. 

No capítulo 3, é possível acompanhar informações relativas à metodologia escolhida 

para desenvolver o trabalho, assim como os procedimento estabelecidos para realizar o 

levantamento bibliográfico, a pesquisa documental, a aplicação dos questionários das 

entrevistas, tal qual o método definido para realizar a análise e o tratamento dos dados. 

No capítulo 4, são exibidas a análise e discussão dos resultados alcançados durante as 

investigações. No primeiro momento, para descrever a realidade da instituição, são 

apresentados os resultados obtidos pela apuração realizada durante a análise dos documentos 

institucionais encontrados. Na sequência, são apresentadas a análise e a discussão das 

informações obtidas pelas entrevistas dos gestores da autarquia, e, por último, são discutidos 

os resultados obtidos pela aplicação do survey aos servidores da instituição. 

No capítulo 5, são apresentadas as propostas e recomendações, visando contribuir para 

a problemática abordada, podendo-se considerar como o produto tecnológico proveniente do 

trabalho.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A estrutura do presente capítulo procura responder ao primeiro objetivo específico 

deste trabalho, apresentando, na primeira etapa, algumas considerações acerca do conceito de 

estratégia e seu histórico, assim como suas implicações para as organizações. Num segundo 

momento, a discussão se volta ao tema: planejamento, estratégias, conceitos, como surgiu e a 

implementação nas instituições privadas até alcançar o setor público, sua inserção e suas 

consequentes implicações para os resultados das organizações. Por fim, se faz uma 

abordagem da importância da execução do planejamento nas organizações públicas, em 

especial as instituições públicas ligadas à área do ensino. 

 

2.1. Estratégia Organizacional 

Os princípios mais básicos de estratégia têm registros anteriores à Era Cristã. Criado 

pelos gregos, o termo “estratégia” vem de strategos, tendo sua tradução por “a arte do 

general”, que, por sua vez, vem de raízes que significam “exército” e “liderança”. Já o verbo 

tem seu significo como ato de “planejar a destruição do inimigo através do uso eficaz de 

recursos”. Alguns autores fazem a conexão do campo a obra de SunTzu conhecida como Arte 

da Guerra (BRACKER, 1980). O conceito de estratégia em um contexto militar ou político foi 

abordado e discutido por famosos escritores, entre eles: Shakespeare, Montesquieu, Kant, Mill 

e Hegel, sendo que seus conceitos desenvolvidos foram utilizados por militaristas e teóricos 

políticos como Maquiavel, Napoleão, Bismarck, Yamamoto e Hitler para serem aplicados em 

campo de batalha durante as guerras (BRACKER, 1980; MINTZBERG et al., 2007). 

Apesar de diversos autores se esforçarem a fim de definir as bases históricas da gestão 

estratégica como tendo raízes na antiga Atenas e na China, essa ligação é um tanto quanto 

distante do que se desenvolve no campo atualmente. Alguns autores consideram, por 

exemplo, que o uso dessas narrativas históricas não passa de truques de marketing para, 

aparentemente, aumentar e fortalecer a linhagem do campo (CARTER; CLEGG; 

KORNBERGER, 2008; MCKIERNAN, 2017; THOMAS; WILSON; LEEDS, 2013 apud 

ABDALLA; CONEJERO; OLIVEIRA, 2019).  

A base conceitual de estratégia adotada pelas organizações tem certa relação com 

ações militares. Nesse sentido, é interessante perceber que as estratégias de guerra têm certas 

interseções com as estratégias utilizadas no campo organizacional. Percebe-se que ambas as 

estratégias envolvem aspectos como logística, mobilização de recursos e planejamento de 
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ações futuras (NEIS; PEREIRA, 2016; SOUZA, 2012). Em uma perspectiva geral, o estudo e 

aplicação da estratégia e suas aplicações vêm evoluindo ao longo dos anos. Durante as várias 

fases da história, autores desenvolveram diversas teorias, aplicações e conceitos sobre o 

assunto, levando, também, a elaborar inúmeras definições sobre estratégia no contexto 

organizacional conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Definições de estratégia no contexto organizacional 

Autor(es) Definição de Estratégia 

Barnard (1938) 

Estratégia é o que importa para a eficácia da organização, seja do ponto de vista 

externo, em que salienta a pertinência dos objetivos face o meio envolvente, ou 

do ponto de vista interno, o qual salienta o equilíbrio da comunicação dos 

membros da organização e a vontade de contribuir para a ação e para a realização 

de objetivos comuns. 

Von Neumann e 

Morgenstern (1947) 

Estratégia é uma série de ações realizadas por uma empresa conforme uma 

situação em particular. 

Drucker (1954)  
Estratégia é a análise de situação atual e de mudanças se necessárias. Incorpora-

se a esta análise os recursos disponíveis e os que precisam ser adquiridos. 

Chandler (1962) 
Estratégia é a fixação de objetivos básicos de longo prazo de uma empresa e a 

adoção de ações adequadas e recursos para atingir esses objetivos 

Ansoff (1965) 

Estratégia é um conjunto de decisões determinadas pelo mercado do produto a 

comercializar, crescimento objetivado, vantagens competitivas da organização e 

sinergia organizacional. 

Mintzberg (1967) 

Estratégia é a soma das decisões tomadas por uma organização em todos os 

aspectos, tanto comerciais como estruturais, sendo que a estratégia evolui de 

acordo com o processo de aprendizado do gestor da firma. 

Cannon (1968) 
Estratégias são as decisões voltadas à realização de ações direcionadas, que são 

requeridas para que a empresa seja competitiva e alcance os seus objetivos. 

Learned, 

Christensen, 

Andrews e Guth 

(1969) 

 

Estratégia é o conjunto de objetivos, propostas, macro diretrizes e planos para 

alcançar estes objetivos, que declara em qual caminho a empresa deve seguir, ou 

qual é o tipo de negócio da empresa, ou ainda o que a empresa quer ser. 

Newman e Logan 

(1971) 

Estratégias são planos que veem o futuro e antecipam mudanças. Oferecem ações 

que levam a vantagens competitivas para aproveitar uma ou mais oportunidades, 

e são integradas na missão da organização. 

Schendel e Hatten 

(1972) 

Estratégia é definida como os objetivos básicos da organização, as diretrizes para 

orientar as ações e atingir estes objetivos, e a alocação de recursos para a 

organização se relacionar com seu ambiente. 

Uyterhoeven, 

Ackerman e 

Rosenblun (1973) 

Estratégia é prover direção e coesão na empresa, e é composta por diversos 

passos: identificar os vários perfis estratégicos, realizar uma previsão estratégica, 

auditar os recursos disponíveis, avaliar as alternativas de possíveis estratégias, 

testar a consistência das estratégias potenciais, realizar a escolha da estratégia a 

seguir. 
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Autor(es) Definição de Estratégia 

Ackoff (1974) 
Estratégia é ligada aos objetivos de longo prazo e os caminhos para conquistá-los, 

e que afetam toda a organização. 

Paine e Naumes 

(1975) 

Estratégias são macroações ou padrões de ações para o atingimento dos objetivos 

da empresa. 

McCarthy, 

Minichello e 

Curran 

(1975) 

Estratégia é uma análise do ambiente onde está a organização, e seleção de 

alternativas que irão orientar os recursos e objetivos da organização, conforme o 

risco e possibilidades de lucros, e viabilidade que cada alternativa oferece. 

Glueck (1976) 
Estratégia é um plano de unificação, compreensão e integração da empresa, 

desenhado para assegurar que os objetivos da organização serão alcançados. 

Michel (1976) 

Estratégia é a decisão sobre quais recursos devem ser adquiridos e usados para 

que se possam tirar proveito das oportunidades e minimizar fatores que ameaçam 

a consecução dos resultados desejados. 

McNichols (1977) 

Estratégia está inserida em uma formulação de políticas: ela contém uma série de 

decisões que refletem os objetivos básicos do negócio da organização, e como 

utilizar as capacidades e recursos internos para atingir estes objetivos. 

Steiner e Miner 

(1977) 

Estratégia é a formulação das missões, propósitos e objetivos organizacionais 

básicos; políticas e programas para atingi-los; e métodos necessários para 

assegurar que as estratégias serão 

implementadas para se conseguir atingir os objetivos organizacionais. 

Ansoff (1979) 

Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 

desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação da 

empresa com seu ecossistema. 

Mintzberg (1979) 

Estratégia é uma mediação de forças entre a organização e seu ambiente: 

estabelece padrões consistentes de decisões organizacionais conforme o ambiente 

vivenciado. 

Schendel e Hofer 

(1979) 

Estratégia provê sugestões de direções para a organização, que permite à empresa 

alcançar seus objetivos, e responder as oportunidades e ameaças do ambiente 

externo. 

Bracker (1980) 

Estratégia tem duas características: uma análise situacional ou ambiental que 

determina a posição da empresa no mercado; o uso apropriado dos recursos da 

empresa para alcançar os seus objetivos. 

Hambrick (1980) 

Estratégia é o padrão de decisões que orientam a organização em seu 

relacionamento com o ambiente, afetam os processos e as estruturas internas, 

assim como influenciam no desempenho das organizações. 

Porter (1981) 

Estratégia é a escolha da firma de variáveis de decisão-chave, como preço, 

promoção, quantidade e qualidade. A empresa, para ter bom desempenho, deve se 

posicionar corretamente na sua indústria. 

Mintzberg e 

McHugh (1985) 

Estratégia é um padrão em uma corrente de ações ou decisões. Desconsidera 

possibilidades de diferentes estratégias para condições ambientais diversas. 

Porter (1985) Estratégia é um conjunto de ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição 

defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e, 
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Autor(es) Definição de Estratégia 

assim, obter um retorno maior sobre o investimento. 

Fahey (1989) 

Estratégia explicita como a empresa utilizará os seus recursos e capacidades para 

construir e sustentar as vantagens competitivas que influenciarão de forma 

favorável às decisões de compra dos clientes. 

Henderson (1989) 

Estratégia é, sob o enfoque emergente, o uso da imaginação e da lógica para 

responder ao meio ambiente de tal forma que se gere como resultante uma 

vantagem competitiva para a empresa. 

Ansoff e McDonell 

(1990) 

Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão para orientação do 

comportamento de uma organização. Há quatro tipos distintos de regras: padrões 

pelos quais o desempenho presente e futuro da empresa é medido (objetivos, 

metas); regras para desenvolvimento da relação com seu ambiente externo 

(estratégia de produto e mercado, ou estratégia empresarial); regras para o 

estabelecimento das relações e dos processos internos na organização (conceito 

organizacional); regras pelas quais a empresa conduzirá suas atividades do dia-a-

dia (políticas operacionais). 

Andrews (1991) 

Estratégia é o padrão de decisão em uma empresa que determina e revela seus 

objetivos, propósitos ou metas, produz as principais políticas e planos para a 

obtenção dessas metas e define a escala de negócios em que a empresa deve se 

envolver, o tipo de organização econômica e humana que pretende ser, assim 

como a natureza da contribuição econômica e não econômica que pretende 

proporcionar a seus acionistas, funcionários e comunidades. 

Henderson (1991) 

Estratégia é a busca deliberada por um plano de ação para desenvolver e ajustar a 

vantagem competitiva de uma empresa. As diferenças entre a organização e seus 

competidores são a base da sua vantagem competitiva. 

Mintzberg e Quinn 

(1991) 

Estratégia é um modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e as ações 

sequenciais de uma organização, em um todo coeso. 

Rumelt, Schendel e 

Teece (1994) 

Estratégia é a definição da direção das organizações. Isso inclui assuntos de 

preocupação primária para o gestor, ou qualquer pessoa que busque razões para o 

sucesso e fracasso entre as organizações. 

Miller e Dess 

(1996) 

Estratégia é um conjunto de planos feitos ou decisões tomadas num esforço para 

ajudar as organizações a atingirem seus objetivos. 

Porter (1996) 
Estratégia significa desempenhar atividades diferentes das exercidas pelos rivais 

ou desempenhar as mesmas atividades de maneira diferente. 

Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel 

(1998) 

Estratégia é força mediadora entre a organização e o seu meio envolvente, 

centrando-se nas decisões e ações que surgem naturalmente. A formação da 

estratégia não se limita aos processos intencionais, mas pode ocorrer como um 

padrão de ações formalizadas ou não. 

Barney (2001) 

Estratégia é a teoria da firma de como competir com sucesso. Considera também 

o desempenho como um fator influenciado pela estratégia, já que se pode 

considerar que competir com sucesso significa ter um desempenho satisfatório. 

Fonte: Mainardes, Ferreira e Raposo (2012, p. 282-284). 
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Conforme visto, existem diversas definições para o termo estratégia. Nesse sentido, 

para Mintzberg et al. (2007), não existe um conceito único e universalmente aceito para 

estratégia, e o termo é utilizado por inúmeros autores e gerentes, adaptando o conceito ao 

contexto em que vivencia. Este conceito, no mundo organizacional, era pouco ou raramente 

utilizado até meados do século XX, já que passou a ser aplicado aos negócios e empregado no 

ambiente empresarial no período da Segunda Guerra Mundial (SCHNEIDER, 2013).  

Ainda no contexto histórico, o evento das ferrovias e as vantagens advindas do 

transporte de mercadorias de forma segura, por longas distâncias e a um custo relativamente 

baixo, propiciou às empresas expandirem o tamanho e o escopo de suas atividades, dando a 

elas a possiblidade de acessarem os mercados de massa que emergiam (BRACKER, 1980; 

CHANDLER, 1962, 1977; SERRA; FERREIRA, 2012). Nesse período, surge, também, o 

estímulo de investimento em grandes empreendimentos, como o financiamento de ferrovias 

que exigiam vultosas quantidades de recursos. Para financiar tais projetos, despontava a figura 

dos bancos especializados em investimentos que buscavam ofertar capital e crédito 

(CHANDLER, 1962, 1977, 1998).  

Com esses fatores, empresas pequenas, com pouco capital e que não tinham força para 

se impor aos seus concorrentes, davam lugar às grandes empresas ou empresas modernas que 

conseguiam atrair investidores e grandes volumes de capital (CHANDLER, 1962, 1977, 

1998; SERRA; FERREIRA, 2012). Com os negócios migrando de um ambiente relativamente 

estável para um cenário competitivo e de mudanças rápidas, a estratégia se tornou um 

conceito que os gestores passaram a utilizar para tentar moldar as forças de mercado e 

influenciar o ambiente por meio da utilização acelerada da ciência, da tecnologia e do capital  

(ANSOFF; DECLERCK; HAYES, 1981; BRACKER, 1980; CHANDLER, 1962; SERRA; 

FERREIRA, 2012). 

No campo acadêmico, surgem as primeiras escolas de negócio como a Wharton 

School, fundada em 1881, e Harvard Business School fundada em 1908. Chamadas de 

Business School, estas instituições trouxeram grandes contribuições para o campo da 

estratégia. Na década de 1950, professores de Harvard começaram a utilizar a técnica de 

estudos de casos para analisarem as empresas e as estratégias adotadas pelos executivos. Essa 

análise de “cases” tornou-se, por muitos anos, uma das técnicas favoritas para estudar e 

entender a temática de estratégia no campo da administração (SCHNEIDER, 2013; SERRA; 

FERREIRA, 2012). 
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Ainda nesse contexto, outra grande contribuição para o campo da estratégia foi a 

criação da Matriz SWOT, sigla dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças), desenvolvida entre os anos 

de 1960 e 1970. A técnica até hoje é muito utilizada por gestores espalhados pelo mundo, e 

sua função consiste na avaliação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, envolvendo 

os ambientes internos e externos da organização. A partir do diagnóstico, obtém-se, então, um 

panorama global para subsidiar ações futuras  (FERNANDES, 2012; KOTLER, 2000). 

Na década de 1960, surgiram as primeiras empresas de consultoria voltadas para o 

campo das estratégias, agregando aos serviços de consultoria na área a função de descobrir 

relacionamentos significativos entre a empresa e o mercado, contribuindo, por exemplo, com 

o desenvolvimento da Matriz GE, da matriz de crescimento e participação, da curva de 

experiência e da Matriz BCG (AQUINO, 2016; HOSS et al., 2012; SCHNEIDER, 2013; 

BARBOZA; ROJO, 2015; HOSS et al., 2012; BALESTRIN, 2004 citado por SCHNEIDER, 

2013). 

Já a década de 1980 foi marcada pela acirrada concorrência entre as organizações nos 

Estados Unidos. Nesse período, a estratégia ganhou enfoque como fonte da vantagem 

competitiva, ou seja, o emprego da estratégia tornou-se um meio para as empresas obterem 

vantagem perante seus concorrentes. Para Porter (2004 p. 64), a estratégia competitiva 

consiste em ser diferente, significa escolher deliberadamente um conjunto diferente de 

atividades para fornecer uma combinação única de valor. 

A proposta de Porter partia da intenção de elaborar uma análise sistemática a fim de 

identificar as ameaças e oportunidades de uma organização, em termo de lucratividade, se 

baseando em cinco fatores ou cinco forças, sendo elas: ameaça de novos entrantes, 

intensidade da rivalidade entre empresas concorrentes, poder de barganha dos fornecedores, 

poder de barganha dos clientes e ameaça de produtos substitutos. Partindo dessa análise, a 

organização teria condições de adotar uma estratégia a ser seguida (PORTER, 2004). 

Neste sentido, a vantagem competitiva poderia ser alcançada por meio de três 

estratégias genéricas: liderança no custo total, diferenciação e enfoque. De acordo com 

Carneiro, Cavalcanti e Silva (1997), as empresas que apresentariam melhor desempenho 

seriam aquelas que conseguissem aplicar apenas uma dentre as três estratégias genéricas. As 

empresas que adotassem uma estratégia híbrida apresentariam resultados inferiores aos 

daquelas que lograssem êxito no desenvolvimento de uma das três estratégias genéricas. A 

síntese das estratégias genéricas de Porter é apresentada no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Estratégias Genéricas de Porter 

Estratégias Genéricas de Porter 

Liderança total em custos 

Para obter uma grande participação de mercado a organização se esforça 

para conseguir os menores custos de produção e distribuição a fim de 

poder oferecer seus produtos a um preço menor que da concorrência. 

Diferenciação 

O negócio se concentra em conseguir um desempenho ou performance 

superior à da concorrência em uma área importante de benefício ao cliente, 

deste modo, se pressupõe que o consumidor estará disposto a pagar o custo 

adicional obtido pela empresa para oferecer a performance diferenciada. 

Enfoque ou foco 
O negócio concentra-se em um ou mais segmentos estreitos de mercado ou 

os chamados nichos. 

Fonte: Abdalla, Conejero e Oliveira (2019, p. 28). 

 

Portanto, pode-se dizer que a vantagem competitiva é a ocorrência de níveis de 

desempenho econômico acima da média de mercado em função das estratégias adotadas pela 

organização. Esse trunfo é adquirido pela empresa de modo que a concorrência não o tenha ou 

não possa obtê-lo no curto prazo, em função das características ou atributos de um produto ou 

marca, o que lhe confere certa superioridade sobre seus concorrentes imediatos (HAMEL; C. 

K. PRAHALAD, 1994 citado por ABDALLA; CONEJERO; OLIVEIRA, 2019). 

Em relação à formulação de estratégia, Mintzberg, Ahlstrande e Lampel (2010) deram 

contribuição significativas para o campo. Em sua obra “Safári de Estratégia”, classificaram as 

estratégias em “estratégias prescritivas” e “estratégias descritivas”, distribuídas em dez 

escolas do pensamento estratégico, nas quais os autores expuseram as formas sobre como as 

estratégias são originadas. De acordo com essa abordagem, as escolas de natureza prescritiva 

se preocupam em como as estratégias devem ser formuladas. Já as escolas de natureza 

descritivas buscam compreender o modo como as estratégias são formuladas (ABDALLA; 

CONEJERO; OLIVEIRA, 2019; MINTZBERG; AHLSTRANDE; LAMPEL, 2010). 

Mintzberg, Ahlstrande e Lampel (2010) esquematizaram as dez escolas do 

pensamento estratégico a partir de suas perspectivas, e cada escola recebeu um adjetivo que 

melhor expressa a sua visão do processo de estratégia, como pode ser visualizado no Quadro 

3. 
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Quadro 3 – As 10 escolas do pensamento estratégico 

Escolas Ideias Centrais da Escola 

Natureza 

Prescritiva 

Design 

Propõe um modelo de formação de estratégia baseado na análise dos 

ambientes internos e externos levando em consideração as ameaças, 

oportunidades, pontos fortes e pontos fracos da organização. A 

ferramenta que melhor representa essa escola é a SWOT. 

Planejamento 

Originada ao mesmo tempo em que a escola do design essa escola 

propõe a formação da estratégia como um processo formal 

desenvolvendo extensos procedimentos, quantificando metas, 

estabelecendo prazos, organizando planos de implementação e 

revisão. 

Posicionamento 

Embora essa escola aceitasse a maior parte das premissas das escolas 

do Design e Planejamento, além do fato de que a formação de 

estratégia era vista como um processo analítico o que a diferenciava 

essa escola era o fato de que afirmava que poucas estratégias chave 

eram desejáveis em um determinado setor, colocando limites sobre 

as estratégias que eram possíveis, defendendo inclusive o uso de 

estratégias genéricas como as estratégias genéricas de Porter bem 

como seu modelo das cinco forças. 

Natureza 

Descritiva 

Empreendedora 

Originada dos princípios da Economia, nesta escola a estratégia é 

menos coletiva e mais individual, o processo de formulação de 

estratégia baseia-se exclusivamente no líder único, enfatizando 

características como sabedoria, valores, intuição, experiência e 

julgamento pessoal.  

Cognitiva 

A escola cognitiva entende que a formação da estratégia é um 

processo cognitivo, emergindo da mente do estrategista baseada em 

experiências, intuição, aprendizagem e percepção da realidade. 

Aprendizado 

A formação de estratégia é entendida como um processo emergente, 

baseado na gestão de mudanças onde as organizações vão 

aprendendo a se comportar e se adaptar ao ambiente. 

Poder 

Nesta escola a formação da estratégia baseia-se em um processo de 

negociação e concessões entre indivíduos, grupos e coalizões, onde a 

negociação e influência são recurso para se alcançar estratégias que 

favoreçam a determinados interesses. 

Cultural 

Propõe a formação da estratégia como um processo de interação 

social e coletiva baseando-se nas crenças e nas interpretações 

comuns aos membros da organização. 

Ambiental 

A escola ambiental compreende a formulação da estratégia como um 

processo reativo ao ambiente, isto é, as estratégias são formuladas de 

acordo com os “ataques” das forças externas, logo, a organização 

deve responder a essas forças ou será “eliminada”.  

Configuração 

A estratégia é vista como um processo de transformação, isto é, a 

organização passa por um período de estabilidade e logo que esse 

período é interrompido passa por um processo de transformação 

dando origem a uma configuração. Esse processo é entendido como 

um ciclo constantemente de configuração e transformação onde a 

organização busca a todo tempo se adequar as circunstâncias. 

Fonte: Mintzberg, Ahlstrande e Lampel (2010). 
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É possível perceber que cada escola busca explicar como a estratégia é desenvolvida e 

utilizada pelas organizações. Através dos aspectos observados, depreende-se que a estratégia 

vem evoluindo a partir de ciclos temporais, onde os movimentos se somam a fim de 

incrementar e enriquecer o campo trazendo novas perspectivas, ampliando compreensões ou 

refutando saberes (ABDALLA; CONEJERO; OLIVEIRA, 2019). 

Nos dias atuais, nas universidades federais e nos institutos federais, a formulação das 

estratégias possui certa aderência com as escolas de natureza prescritiva e suas premissas, 

como, por exemplo, a escola do planejamento, na qual a formulação da estratégia segue um 

processo formal, dividido em etapas, em que o gestor é responsável por conduzir o processo 

de planejamento e a escola o processo de design, com a análise de ambientes e utilização de 

ferramentas como matriz SWOT. 

Enfim, é notável que, na atualidade, essas ferramentas ainda contribuem e fazem parte 

da gestão estratégicas dessas instituições públicas, inclusive cumprindo um papel importante e 

decisivo nas tomadas de decisões dessas organizações. 

 

2.2. Planejamento Estratégico 

Em meados dos anos 50, as empresas norte-americanas estavam passando por grandes 

dificuldades com a demanda por produtos em queda. Neste período, as técnicas de 

planejamento a longo prazo, o controle financeiro e o planejamento de longo alcance eram 

utilizados como forma de estimular o crescimento dessas empresas. No entanto, diante da 

crise, essas técnicas já não pareciam adequadas para resolver as dificuldades dessas 

organizações. Neste cenário de declínio e saturação do crescimento de várias empresas, surge 

como resposta o planejamento estratégico (ANSOFF; DECLERCK; HAYES, 1981; 

ANSOFF; MCDONNEL, 1993). 

Desenvolvido na década de 1960, o planejamento estratégico, ao contrário do 

planejamento a longo prazo, que buscava planejar o futuro das empresas com base nas 

experiências passadas, tinha como principal foco direcionar as empresas de forma a 

responderem as mudanças tempestivas do ambiente (ANSOFF; DECLERCK; HAYES, 1981; 

ANSOFF; MCDONNEL, 1993). Então, o planejamento estratégico originou-se da 

necessidade das empresas de aprimorar seus processos de planejamento em meio a um cenário 

de mudanças, partindo da premissa de que o ambiente em que a organização participa está em 

constante mutação, assim, exigindo um processo contínuo de formulação e avaliação de 
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objetivos, e buscando o aperfeiçoamento de métodos racionais de ação administrativa para 

produzir maior eficiência e eficácia na antecipação de mudanças bem como na criação de 

futuros alternativos (ATHANÁZIO, 2010). 

Na literatura, encontram-se diversas definições sobre planejamento estratégico, e, 

dentre as inúmeras definições, algumas se destacam conforme o Quadro 4. 

  

Quadro 4 - Definições de planejamento estratégico 

Autores Definições 

Ackoff (1979) 

O planejamento estratégico é uma ferramenta gerencial de grande relevância e 

pode ser definido como um futuro desejado e a construção de meios eficazes 

de alcançá-lo, é algo que fazemos antes de agir é um processo de decidir o que 

fazer, e como fazê-lo, antes que se requeira uma ação.  

Mintzberg, Ahlstrande 

e Lampel (2010) 

O processo de planejamento estratégico consiste em um procedimento formal 

onde se define uma direção ou um curso de ação para o futuro, um guia para ir 

de um estado no presente para um estado no futuro. 

Silva e Gonçalves 

(2011) 

O planejamento estratégico surgiu da vontade e necessidade de as 

organizações se programarem e se precaverem de futuras surpresas onerosas, 

diante da velocidade das mudanças que ocorrem no ambiente, portanto, o 

planejamento estratégico consiste na elaboração de um documento formal 

onde estarão expressos a missão, visão, valores, objetivos e metas da 

organização: o plano estratégico 

Barbalho (1997); Silva 

et al. (2013a). 

O planejamento estratégico está associado a necessidade de as organizações se 

manterem em desenvolvimento mesmo em períodos de turbulência, transição e 

incerteza aproveitando as novas oportunidades que surjam destes cenários, por 

meio do conhecimento das variáveis que compõem o ambiente que estão 

inseridas 

Porter (2004) 

O planejamento estratégico reflete a proposição de que existem benefícios 

significativos a serem obtidos com um processo explicito de formulação de 

estratégia, garantindo que pelo menos as políticas (se não as ações) dos 

departamentos funcionais sejam coordenados e dirigidas visando um conjunto 

comum de metas. 

Drucker (1991); Kotler 

(1998) 

O planejamento estratégico consiste em ajudar a instituição a se organizar e se 

estruturar, inicialmente busca-se estabelecer seus objetivos e na sequencia para 

cada objetivo estabelecido definir as ações necessárias para alcança-los, para 

se definir as ações os envolvidos no processo devem responder a seguinte 

questão: Quais as ações que temos que tomar hoje para alcançar amanhã os 

nossos objetivos? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Portanto, o planejamento estratégico tem como propósito auxiliar na condução da 

organização, levando-a a refletir sobre sua situação atual e quais são seus objetivos para o 

futuro, bem como o que deve ser feito para alcançá-lo. Neste sentido, Drucker (1962, citado 

por OLIVEIRA, 1985) afirma que o futuro da organização é resultado das ações e decisões 



 

34 
 

tomadas no presente, e que o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às 

implicações futuras de decisões presentes. 

Sobre o processo de formulação do planejamento estratégico, de acordo com Pize 

(2017), para que os planos tenham êxito é preciso considerar alguns aspectos da organização, 

como a missão da instituição, a visão de negócio, o conjunto de valores e crenças, além dos 

ambientes interno e externo da organização. Para Mintzberg, Ahlstrande e Lampel (2010), a 

formulação do planejamento estratégico segue um modelo básico, dividido em estágios, 

conforme o Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Estágios da elaboração do planejamento estratégico 

Estágios do planejamento Conceito 

Fixação de objetivos 

Momento em que se desenvolvem procedimentos 

para explicar e quantificar as metas da 

organização. 

Auditoria externa 

Uma vez estabelecido os objetivos, neste estágio 

são desenvolvidos procedimentos para avaliar as 

condições externas (oportunidades e ameaças) 

envolvendo a organização, a fim de prever e 

prepara-la para condições futuras. 

Auditoria interna 

Neste momento são desenvolvidos estudos e 

procedimentos para avaliar as condições internas 

(forças e fraquezas) da organização. 

Avaliação da estratégia 

Neste estágio, se presta para elaboração e 

qualificação, as tecnologias abundam, portanto, é 

necessário avaliar as estratégias e selecionar uma 

delas. 

Operacionalização da estratégia 

Trata-se da decomposição ou desdobramento do 

planejamento estratégico tornando-o mais 

detalhado dividindo em subestratégias, cada 

orçamento, subobjetivo, plano operacional e 

programa de ação se ajusta a cada divisão, 

departamento, filial ou individuo para ser 

executado. 

Programando todo o processo 

É preciso programar não só as etapas do processo, 

mas também o cronograma pelo qual elas serão 

executadas. 

Fonte: Mintzberg, Ahlstrande e Lampel (2010) adaptado. 

 

Ainda, Ansoff e Mcdonnel (1993) defendem que, para elaborar o planejamento 

estratégico, é necessário conceber uma análise identificando-se tendências, ameaças, 

oportunidades e descontinuidades que possam alterar as tendências históricas. Já para Ireland, 
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Hoskisson e Hitt (2003), as etapas do planejamento estratégico compreendem: (i) concepção 

da estratégia, que é o estágio em que se definem a missão e visão da organização, (ii) gestão 

do conhecimento estratégico através da análise dos ambientes, identificando as principais 

ameaças e oportunidades bem como forças e fraquezas, (iii) formulação das estratégias, que 

engloba a definição das ações por meio do plano operacional, fixação de objetivos e 

delineamento de prioridades e urgências, e (iv) implementação da estratégia por meio da 

estrutura, governança, controles e liderança. Ansoff, Declerck e Hayes (1981) salientam que o 

planejamento engloba regras de controle e escolha de informação, envolve determinar metas 

operacionais, a alocação de recursos para sua implantação e a escolha do método para sua 

implantação.  

Em relação ao estabelecimento dos objetivos do planejamento, é preciso considerar 

que a liderança exerce papel fundamental nesse processo e, entre as responsabilidades 

delegadas ao gestor, está a missão de estabelecer a direção que a instituição deve seguir. Para 

Mintzberg et al. (2007), o planejamento estratégico trata da maneira como os líderes 

determinam a direção para as organizações, bem como sua viabilidade diante das mudanças 

que podem ocorrer, estabelecendo limites dentro dos quais a empresa opera, determinando e 

alocando os recursos disponíveis para suas tarefas.  

Neste sentido, reforça-se que o planejamento estratégico é um processo gerencial 

muito importante para qualquer empresa, e um bom planejamento pode ser um impulso 

significativo em direção a grandes oportunidades e no aperfeiçoamento necessário ao 

crescimento contínuo e sustentável (PIZE, 2017). 

 

2.3. Implantação do Planejamento Estratégico 

Para alguns autores, a implantação é considerada a parte mais importante do processo 

de planejamento estratégico, pois é nessa etapa que a ação organizacional começa a ser 

vivenciada na instituição. Isto é, após a formulação dos planos, é preciso encontrar meios para 

que os objetivos e estratégias formuladas sejam implantados na organização (FALQUETO, 

2016). Para Maximiano (2004) a implantação ou execução do planejamento consiste em 

realizar ações planejadas por meio da aplicação de energia física e intelectual. 

Diversos estudos ao longo dos anos vêm demonstrando que elaborar a estratégia não é 

mais suficiente, é necessário colocá-la em prática. A execução da estratégia faz parte do Ciclo 

PDCA, sendo PLAN (planejamento), DO (execução), CHECK (verificação), ACTION (ações 

corretivas). O processo de execução compreende realizar atividades planejadas, por meio de 
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ações envolvendo esforço físico e intelectual. Nesta etapa, é necessário instruírem as pessoas 

envolvidas no processo para realizar a execução efetiva das ações planejadas (MARIANI, 

2005; MAXIMIANO, 2004).  

A Figura 2 mostra a representação gráfica das fases do PDCA. 

 

Figura 2 – Ciclo PDCA Adaptado. 

 
Fonte: Campos (1992, p. 30). 

 

Na obra “Organização Orientada para a Estratégia”, os autores Kaplan e Norton 

(2000) citam que pesquisas concluíram que a capacidade de executar a estratégia pode ser 

mais importante do que a estratégia em si, e que menos de 10% das estratégias formuladas 

com eficácia foram executadas com êxito. Nessa perspectiva, Torres e Torres (2014) afirmam 

que a etapa da execução da estratégia tem sido apontada pelas organizações como o maior 

problema.  

Existem diversas barreiras que podem servir de obstáculos à implementação da 

estratégia, influenciando até mesmo no seu insucesso caso não sejam superadas. De acordo 

com pesquisa publicada na Revista Fortune, o maior índice de fracassos no planejamento 

esteve ligado à execução, e não à sua elaboração. Em seu estudo, Herrero (2005) traz uma 

pesquisa realizada pela Revista Fortune, onde divulga que somente 10% das organizações são 

bem-sucedidas na execução de suas estratégias pelos mais diferentes motivos. A Figura 3 

mostra quais são os principais obstáculos à implementação da Estratégia conforme resultado 

da pesquisa: 
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Figura 3 – Obstáculos à implementação da estratégia segundo Revista Fortune 

 
Fonte: Herrero (2005, p. 23). 

 

Conforme evidenciado, há diversos entraves envolvendo o processo de implantação da 

estratégia, porém algumas medidas podem ser tomadas visando obter maior chance de êxito. 

Kaplan e Norton (2000) apontam cinco princípios que, se aplicados, podem ajudar a superar 

essas barreiras. A Figura 4 apresenta os cinco princípios.  

Figura 4 – Princípio da organização focalizada na estratégia 

  
Fonte: Kaplan e Norton (2000, p. 19) adaptado. 
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  Baseado na figura 4, foi apresentado o conceito de cada um dos princípios defendidos 

por Kaplan e Norton (2000). 

 

i. Traduzir a Estratégia em Termos Operacionais 

A capacidade de executar a estratégia passa pelo processo de entendimento e 

materialização, ou seja, não serão capazes de implantar a estratégia se não conseguirem 

descrevê-la, e elaborar um plano de ação envolvendo todos os recursos da organização é uma 

etapa essencial do processo. Pensando na maneira como se prepara uma refeição, é preciso 

combinar a matéria-prima (ingredientes), o capital e ativos tangíveis (utensílios de cozinha, 

fogão, forno) e capital humano intangível (o chef) para resultar em uma deliciosa refeição, 

mas para que isso ocorra, todos os recursos, sejam tangíveis e intangíveis, devem seguir uma 

estratégia (receita). Aqui, é preciso considerar que, isoladamente, cada item possui pouco 

valor, mas quando juntos e seguindo uma estratégia (receita), obtém-se um grande prato de 

valor considerável. 

 

ii. Alinhar a Organização à Estratégia 

Para alcançar um bom resultado, o planejamento estratégico deve ser integrado e 

compartilhado entre todos os departamentos da organização. As organizações são compostas 

de diversos departamentos e cada departamento possui sua estratégia, mas para que haja um 

bom desempenho organizacional, é importante que haja uma sinergia entre as partes, ou seja, 

as estratégias individuais devem ser conectadas e integradas contribuindo para que cada parte 

entenda qual é sua parcela de responsabilidade dentro da estratégia da instituição. 

 

iii. Transformar a Estratégia em Tarefa de Todos 

O êxito do planejamento estratégico necessita do empenho e da cooperação de todos 

os indivíduos que fazem parte da organização. As organizações focadas na estratégia exigem 

que todos os seus empregados compreendam a estratégia e conduzam suas atividades 

cotidianas coerentes com a estratégia, de modo a contribuir para sua execução. 

 

iv. Converter a Estratégia em Processo Contínuo 

De maneira semelhante à do navegador que conduz o barco numa longa viagem e se 

mantém alerta às mudanças dos ventos para oportuna correção do curso, as ideias e os 
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aprendizados devem ser contínuos. A liderança deve promover reuniões gerenciais mensais 

ou trimestrais a fim de discutir e avaliar o desempenho das equipes em relação à execução das 

metas, propondo se necessário, ações corretivas, bem como adotar novas estratégias caso 

surjam novas oportunidades. 

 

v. Mobilizar a Mudança por Meio da Liderança Executiva 

O sucesso da implantação requer uma mobilização e trabalho em equipe, e se os 

gestores não atuarem como líderes vibrantes do processo, a estratégia não será executada e, 

consequentemente, perderá a oportunidade de melhorar o desempenho da organização.  

Portanto, a execução da estratégia é algo fundamental para o sucesso da organização, e 

para isso é primordial a utilização de técnicas que auxiliem o gestor e sua equipe nesse 

processo árduo. 

 

2.4. Planejamento estratégico nas Organizações Públicas 

A estrutura do presente tópico procura tratar sobre a história do planejamento 

estratégico dentro das organizações públicas no Brasil. Por meio da pesquisa, pode-se também 

fazer um estudo sobre os métodos utilizados pelas instituições públicas de ensino para 

implementar o PE e as principais dificuldades enfrentadas para implantá-lo. 

 

2.4.1. Ciclos da Administração Pública no Brasil 

Desde o período colonial, a administração pública no Brasil passou por alguns ciclos, 

que podem ser identificados e divididos em, pelo menos, três modelos: o modelo 

patrimonialista, o modelo burocrático e o modelo gerencial. 

O patrimonialismo é baseado nos modelos de Estados Absolutistas firmados nos 

séculos XVII e XVIII, em que o patrimônio do Monarca Absoluto se confundia com o 

patrimônio público, formando uma linha tênue entre público e privado. Características como 

Estados não laicos, onde o monarca era considerado divindade e onde o nepotismo e a 

corrupção eram comuns (CAMPELO, 2010). 

Para romper com o modelo patrimonialista, a administração pública passou a adotar o 

modelo burocrático, implantando no Brasil, a partir de 1930, o Estado Liberal, sendo seus 

princípios orientadores caracterizados pela separação do interesse pessoal e do interesse 

público, com controles rígidos dos processos públicos, profissionalismo, hierarquia funcional, 
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impessoalidade, formalismo, adoção de normas, a busca da melhoria do serviço público e da 

administração e a efetividade na fiscalização e controle dos abusos (CAMPELO, 2010). 

Porém, devido à incapacidade, insatisfação e ineficiência da governança estatal, o 

colapso do Estado Social diante das mudanças ocorridas no mundo contemporâneo e o 

enrijecimento da burocracia, fizeram surgir críticas ao modelo de administração pública, 

contribuindo, assim, para o advento do Gerencialismo (SOUZA; PRADO, 2001). 

A proposta do modelo gerencial chegou à administração pública brasileira por meio da 

reforma administrativa de 1995, com a intenção de superar a insatisfação advinda do modelo 

burocrático, que até então oferecia baixa qualidade na prestação de serviços públicos 

prestados aos cidadãos (ARAÚJO; PEREIRA, 2012; FADUL; SILVA, 2009). Como 

características, a administração pública gerencial é orientada para o cidadão e para a obtenção 

de resultados, pressupõe que os políticos e os funcionários públicos são merecedores de um 

grau limitado de confiança. Como estratégia, serve-se da descentralização e do incentivo à 

criatividade e à inovação, o uso de práticas de gestão provenientes da administração privada e 

desagregação do serviço público em unidades especializadas (BRESSER-PEREIRA, 2001; 

HOOD, 1995). 

Desta forma, a adoção da administração pública gerencial e suas técnicas passaram 

também a fazer parte das políticas administrativas das instituições públicas federais de ensino 

brasileiras, com destaque para o uso de práticas de gestão provenientes da administração 

privada. De acordo com  Mizael et al. (2014), dentro das Instituições de Ensino Federais o 

planejamento estratégico denominado Plano de Desenvolvimento Institucional é considerado 

um instrumento oriundo da administração pública gerencial. 

Portanto, a partir da reforma administrativa de 1995, e com o advento do 

gerencialismo, instrumentos até então aplicados exclusivamente na administração privada 

passaram a fazer parte da realidade dos órgãos públicos. Entre as diversas ferramentas 

existentes, pode-se citar, por exemplo, a Matriz SWOT, Matriz GUT (Gravidade, Urgência e 

Tendência) e o Balanced Scorecard (BSC), muito utilizados na administração pública para 

auxiliar na elaboração de planejamentos e outras atividades. 

A matriz SWOT tem em seu propósito levantar informações internas a respeito dos 

pontos fortes e fracos da organização, assim como as ameaças externas que envolvem seu 

negócio e as oportunidades que surgem em seu meio, identificando, então, o posicionamento 

da organização em seu ambiente e propiciando a busca pela sua adequação entre as 
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capacidades internas e as possibilidades externas (MINTZBERG; AHLSTRANDE; 

LAMPEL, 2010). 

Já a matriz GUT é uma ferramenta utilizada para definir prioridades. Dentro do 

planejamento estratégico, esse método é aplicado nos casos em que o gestor tem um conjunto 

de metas ou objetivos a serem executados e, diante dos recursos limitados, precisa ordenar a 

importância das ações por meio dos critérios Gravidade, Urgência e Tendência. Basicamente, 

esse instrumento ajudará o dirigente a responder a questões como: o que devemos fazer 

primeiro? Por onde devemos começar? (MEIRELES, 2001). 

Enquanto isso, o BSC corresponde à ferramenta de gestão que procura traduzir a 

visão, a missão e a estratégia da organização em objetivos, por meio da criação de 

indicadores. Tais indicadores permitem ao gestor mensurar o desempenho da organização 

quanto ao cumprimento das metas e estratégias estabelecidas (KAPLAN; NORTON, 2000). 

 

2.4.2. Planejamento Estratégico na Esfera Pública 

O planejamento estratégico no setor público é um tema ainda pouco estudado na 

literatura. Há certa escassez de publicações que relacione o planejamento estratégico no 

contexto da administração pública (PICOLLI et al., 2017). No entanto, os estudos encontrados 

mostram que, no setor público, o planejamento estratégico é aplicado, porém com certas 

limitações. É preciso levar em consideração que, diferentemente da iniciativa privada, a 

administração pública não visa lucro ou vantagem competitiva, já que há a ausência de 

competitividade nos monopólios estatais. Portanto, a aplicação do planejamento estratégico 

como usualmente aplicado setor privado precisa sofrer alterações e adaptações (FERREIRA et 

al., 2010; PICOLLI et al., 2017; SILVA; GONÇALVES, 2011).  

Aspectos como previsibilidade de cenários futuros, prevenção de surpresas onerosas, 

melhoria da eficiência e efetividade na gestão, otimização do uso dos recursos, 

potencialização de forças, minimização de fraquezas e o combate a descontinuidade 

administrativa gerada pela troca da administração, são algumas das motivações de 

organizações públicas para a prática do planejamento estratégico (GIACOBBO, 1997). 

Pensando nesses benefícios, o governo brasileiro, a partir dos anos 90, decidiu empregar, de 

forma mais expressiva, ferramentas gerenciais provindas da administração gerencial no 

âmbito das organizações públicas, sendo umas dessas ferramentas o planejamento estratégico 

(SILVA; MÁRIO, 2015). 
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Por se tratar de um tema recente na esfera pública, a implementação do planejamento 

estratégico não é um processo simples. Pelo contrário, trata-se de algo complexo e laborioso 

já que ainda desperta resistências por parte dos servidores e gestores das instituições federais. 

Giacobbo (1997, p. 88) comenta as peculiaridades do tema afirmando que: 

o processo de desenvolvimento e implementação do Planejamento Estratégico em 

organizações públicas é bastante árduo e complexo, leva tempo e exige muita 

negociação, participação, barganha, habilidade e determinação na sua condução. 

Habilidade gerencial do administrador maior para fazer convergir os esforços, 

promover as mudanças e resolver os conflitos. Habilidade política e organizacional 

dos planejadores para conhecer e compreender as regras do jogo, fundamental para a 

viabilização da execução dos planos. Não basta aplicar as técnicas para resolver os 

problemas, é preciso efetivamente trabalhar as dimensões burocráticas, políticas e 

comportamentais presentes na organização. 

Existem diversos fatores que influenciam negativamente no processo de implantação 

do planejamento estratégico na organização. Silva e Gonçalves (2011 p. 17) declaram em sua 

pesquisa que: 

fatores como cultura da instituição avessa à mudança; falta de apoio da 

administração para divulgar e incentivar o plano; falta de envolvimento das pessoas-

chave na execução das ações do plano; dificuldade em implementar metodologia de 

definição e medição de indicadores; dificuldade em desdobrar as ações do plano 

estratégico para as diversas unidades da organização; pressão dos servidores quanto 

ao fato de já terem uma rotina atribulada e ainda terem que dedicar tempo para o 

monitoramento das metas e indicadores referentes ao plano estratégico. 

Ainda nessa ótica, Giacobbo (1997), Pereira (2006) e Silva e Gonçalves (2011) 

afirmam, em seus estudos, que nas instituições públicas, questões como: fidelidade ao 

passado, modelo de gestão centralizado, lentidão no processo decisório, imobilismo, 

privilégios estabelecidos, rigor burocrático e resistência a mudanças são alguns dos 

coeficientes que dificultam a implementação do planejamento estratégico. Mas, ainda assim, 

as instituições do setor público acreditam no planejamento estratégico como método para 

alcance de desempenhos superiores. 

Embora existam diversas dificuldades em sua implantação, há um consenso de que, 

com a aplicação de algumas medidas, é possível implantar o planejamento de forma 

satisfatória no ambiente público. Medidas como o planejamento estratégico participativo é um 

importante aliado para tornar os planos em realidade, ou seja, além da participação dos 

gestores, é necessário haver um engajamento e envolvimento de toda a instituição no processo 

de construção dos planos. Assim, a chance de que os planos saiam do papel e se tornem 

realidade é bem maior. Para Gelbcker et al. (2006), o planejamento precisa ser pensado e 

assumido por todos, e a importância da construção do planejamento estratégico com a 
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participação de toda comunidade faz com que a organização fique mais unida e comprometida 

com a missão institucional. 

Neste sentido, o estudo de Silva e Gonçalves (2011) mostra que a participação e 

mobilização dos gestores são fundamentais para dar força e credibilidade às ações do plano 

estratégico e que, quando não ocorre o engajamento dos gestores de maneira vibrante para 

manter suas equipes motivadas, o plano estratégico não é posto em prática ou é executado 

parcialmente (SILVA; GONÇALVES, 2011). Ainda nesse sentido, medidas como 

capacitação de gestores e servidores, chamamento público por meio de cartazes, e-mail e 

cartas, campanhas de conscientização e rodas de discussão são algumas das ações que podem 

ajudar a cativar os servidores a participarem do planejamento, tornando-o bem-sucedido 

dentro da organização (GELBCKE et al., 2006). 

 

2.4.3. Planejamento Estratégico nas Instituições Federais de Ensino 

Durante a pesquisa, poucos trabalhos científicos sobre o tema Planejamento 

Estratégico em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram encontrados, o 

que demonstra ou evidencia a escassez de estudos científicos e a importância em desenvolver 

essa pesquisa. Para desenvolver esse tópico, foi necessário pesquisar e adotar conceitos 

encontrados em trabalhos científicos ligados à área de planejamento estratégico nas 

universidades. Essa adaptação foi possível levando em consideração que, por se tratar de 

instituições integrantes da Rede Federal de Educação, possuem algumas similaridades. 

É de conhecimento geral que, assim como as Instituições Federais de Educação 

Superior (IFES), os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET) também 

são instituições subordinadas às políticas e diretrizes do MEC, mas diferentemente das IFES, 

os IFET, além de oferecer educação superior, também têm por missão oferecer o ensino 

básico e profissional, sendo sua área de especialidade a oferta de educação profissional e 

tecnológica. 

Por ser uma instituição pública, o IFET sofre influências diretas e/ou indiretas da 

política de reforma administrativa do Estado adotada a partir de 1995, tendo como vetor o 

modelo gerencial na administração pública, e, como já tratado anteriormente, essa reforma fez 

com que instrumentos outrora utilizados pela iniciativa privada, como o planejamento 

estratégico, migrassem de forma adaptada ao cotidiano das instituições públicas, a fim de 

melhorar a qualidade da prestação de serviços públicos aos cidadãos (CORRÊA, 2007). 
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Seguindo essa lógica, tanto as universidades como os Institutos Federais foram 

obrigados a incorporar o planejamento estratégico em suas políticas administrativas. De 

acordo com Araújo (1996), é recente que, nas universidades, exista a tentativa de implantar 

uma sistemática de planejamento com um enfoque estratégico que permita identificar e buscar 

sugestões de solução para os problemas da organização. Nos institutos federais, essa prática é 

ainda mais recente, uma vez que somente a partir do ano de 2009 foi que se deu início à 

implementação do planejamento estratégico através do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (IFMT, 2009). 

Dentro desse panorama, para que o PE pudesse ser implantado no setor público, foram 

necessário adaptações, já que, inicialmente, o método foi pensado para empresas privadas. 

Zabotto e Alves Filho (2019) alertam que é preciso levar em consideração que o processo de 

formulação e acompanhamento de planos em instituições públicas de ensino apresenta 

diferenças significativas quando comparados aos adotados em empresas privadas para as 

quais a grande maioria das teorias administrativas e de suas ferramentas foram desenvolvidas.  

Como fatores que diferenciam as instituições de ensino públicas das privadas, pode-se 

destacar aspectos como a não lucratividade ou o retorno financeiro e as características dos 

contextos externos e internos, que condicionam a gestão de cada instituição. Como 

condicionantes externos da gestão, estão os programas formulados e implementados pelo 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Ministério da Educação, e leis e 

diretrizes que regem a administração pública como, por exemplo, a Lei nº 8.666/1993, que 

normatiza as relações de aquisição das instituições públicas. Como condicionantes internos, 

estão os estatutos, regimentos internamentos e entre outros. (ZABOTTO; ALVES FILHO, 

2019). 

Já para Araújo (1996), o fato de as instituições públicas não serem administradas a 

partir de um modelo estritamente rigoroso de custos/benefícios, ou seja, uma lógica que nem 

sempre coloca a relação custo/benefício em primeiro lugar, fazem com que se diferenciem da 

lógica de funcionamento das organizações privadas. A autora ainda destaca que, além do 

lucro, características como autonomia no trabalho e liberdade de supervisão, decisões 

descentralizadas, ritmos próprios, a multiplicidade de concepções e ideias, a luta dos 

indivíduos para fazer prevalecer suas orientações, entre outros, são fatores que diferem as 

instituições públicas das privadas. 

Portanto, é preciso considerar os aspectos que diferenciam as organizações públicas 

das privadas, e partindo dessa compreensão, pode-se considerar que enquanto no setor 
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privado o objetivo do planejamento é ajudar a empresa a obter a maior receita com o menor 

custo possível, no setor público o planejamento das instituições principalmente na área da 

educação tem como missão melhorar a qualidade dos serviços prestados, focando sempre no 

interesse público e no bem comum da sociedade, de forma a contribuir com o 

desenvolvimento do país.  

Ainda de acordo com Araújo (1996), entre os fatores que têm dificultado a 

institucionalização do planejamento, estão: dificuldade em visualizar o planejamento como 

um elemento importante na ação administrativa e política dos gestores da instituição, 

descrédito no instrumento para a solução dos problemas organizacionais, falta de 

envolvimento da comunidade acadêmica na atividade de planejamento, e o fato das instâncias 

colegiadas não serem estimuladas a pensarem estrategicamente focando apenas no dia a dia e 

na questão das restrições orçamentárias. 

Para Maria et al. (2019), entre os principais entraves relacionados à institucionalização 

do planejamento estratégico estão barreiras relacionadas à comunicação interna, visão de 

planejamento como formalidade ou obrigação, falta de preocupação com a eficácia e o 

desempenho do processo, aspectos de natureza política, a falta de participação da comunidade 

na elaboração do planejamento, superestimação de metas, falta de publicidade das estratégias, 

falta de cooperação entre os departamentos, ausência de cultura organizacional favorável, 

carência de pessoal qualificado, falta de articulação entre planejamento e o orçamento e a 

presença de gestores docentes não qualificados para atuar em gestão. 

Em sua pesquisa sobre planejamento em universidades, Harger (2011) concluiu que, 

entre as principais dificuldades apontadas no processo de elaboração e implantação dos 

planos, estão a dificuldade de adaptação, resistência política, metodologia ultrapassada, pouca 

motivação, falta de tempo para participar de reuniões, desconhecimento na área de 

planejamento, burocracia, resistência silenciosa para elaborar o planejamento, pouca cultura 

de planejamento, falta de profissionalismo e descrédito do processo. 

Na visão de Araújo (1996), as dificuldades apontadas não inviabilizam a 

implementação do planejamento estratégico pelas instituições públicas de ensino, pelo 

contrário, indica apenas a necessidade de se repensar esse método dentro da organização a fim 

de almejar êxito em sua execução. Partindo dessa compreensão, a pesquisadora acredita ser 

possível adotar, nas instituições federais de ensino, o planejamento estratégico de forma 

eficiente e cumprindo satisfatoriamente suas funções dentro da organização, desde que sua 

concepção seja estruturada com base em 6 premissas, conforme mostrado no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Premissas do planejamento estratégico para instituições federais de ensino 

6 Premissas fundamentais para o processo de planejamento estratégico 

1º 
A instituição é uma estrutura social interna composta de grupos de interesse com diferentes 

metas e valores. 

2º 
As dimensões sociais e políticas na formulação do planejamento devem ser incorporadas e 

trabalhadas no nível dos atores envolvidos. 

3º O critério de avaliação de decisões é predominantemente político. 

4º Pressões externas são conformadoras dos processos internos de gestão. 

5º A dimensão de participação deve ser incorporada no processo de planejamento. 

6º O planejamento participativo é, essencialmente um processo de negociação entre fins e meios. 

Fonte: Araújo (1996, p. 9) adaptado. 
 

Para Athanázio (2010), ações como cursos para capacitação na área do planejamento, 

redimensionamento de pessoal, implantação de uma sistemática que motive os gestores, 

investir tempo nas atividades de planejamento, utilização de sistemas de informações 

gerenciais para monitorar a execução dos planos e subsidiar o processo decisório, além de 

ampliar a participação da comunidade na elaboração dos planos de gestão, são importantes 

para que o planejamento estratégico possa fluir de forma eficiente em uma instituição federal 

de ensino. 

Portanto, embora o planejamento estratégico nas instituições federais de educação não 

seja um processo simples de ser implementar, sua importância no direcionamento das 

decisões, na definição de ações, na antecipação de ameaças, no diagnóstico de oportunidades 

e na melhoria da eficiência da gestão dos recursos são benefícios inerentes a sua aplicação. 

 

2.4.3.1. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

Adotado a partir da segunda metade da década dos anos 2000, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional pode ser considerado como uma diretriz recente nas 

Instituições Federais de Ensino Superior. Originado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB, seu propósito está ligado com a necessidade de avaliação da educação 

superior pela União (SILVA et al., 2013b). Devido a essa necessidade o MEC, mediante a 

implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), introduziu-

se como parte integrante do processo avaliativo das universidades brasileiras o seu 
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planejamento estratégico, sintetizado no que se convencionou denominar de Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI (FALQUETO, 2016). 

De acordo a Resolução CNE/CES 10, de 11 de março de 2002, o PDI é considerado 

um pré-requisito de credenciamento/recredenciamento a fim de autorizar a instituição a 

oferecer cursos superiores. Por meio dele, são avaliadas as condições em que os cursos serão 

oferecidos. Trata-se de um compromisso da instituição com o MEC, em que a primeira se 

sujeita a oferecer serviços e estrutura adequada aos padrões mínimos exigidos a fim de se 

atingir os níveis de qualidade estipulados às IES (BRASIL, 2002). 

Ainda nesse sentido, quando se tratar de instituição já credenciada e/ou em 

funcionamento, a avaliação é empregada para verificar se a entidade está cumprindo com as 

exigências legais determinadas e estipuladas no PDI. Caso se identifiquem falhas ou 

deficiências, a instituição deve empregar ações para sanar as deficiências (GUEDES; 

SCHERER, 2015). 

Além de ser um item obrigatório e exigível pelo MEC, é interessante destacar que, por 

apresentar características vistas no planejamento estratégico como missão, visão e valores da 

instituição além da apresentação de metas e objetivos, o PDI é considerado pelas Instituições 

Federais de Ensino como o instrumento de planejamento estratégico, mesmo o documento 

não possuindo a maioria dos itens que compõem tal ferramenta (SILVA; CÔRTES; 

SANTOS, 2014). 

Em relação à estrutura do documento, o Decreto nº 9.235, em seu Artigo 21, traz no 

cerne alguns elementos que roteirizam a construção do PDI, pontos essenciais que devem ser 

observados durante sua elaboração e que impreterivelmente precisam constar no documento. 

Na sequência no Quadro 7, foram elencados os elementos essenciais à constarem no PDI. 

 

Quadro 7 – Elementos Temáticos Essenciais do PDI 

Elementos Temáticos Essenciais do PDI 

Elementos Descrição 

I – Perfil Institucional 

 Missão; 

 Objetivos; 

 Metas da instituição em sua área de atuação; 

 Histórico de implantação e desenvolvimento 

II – Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI 

 Projeto Pedagógico da Instituição – PPI contendo: 

o As políticas de ensino; 

o As políticas de pesquisa; 

o As políticas de extensão.  

III – Cronograma de  Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição 
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Elementos Temáticos Essenciais do PDI 

Elementos Descrição 

Implantação e 

Desenvolvimento da 

Instituição e dos Cursos 

(Presencial e Distância) 

e de cada um de seus cursos especificando: 

o As modalidades de oferta; 

o A programação de abertura de cursos; 

o O aumento de vagas; 

o A ampliação das instalações físicas; 

o Quando for o caso, da previsão de abertura de 

campus fora de sede e de polos de educação a 

distância. 

IV – Organização Didático-

pedagógica 

 Organização didático-pedagógica da instituição com a 

indicação: 

o Número e natureza de cursos e respectivas vagas; 

o Unidades e campus para oferta de cursos presenciais; 

o Polos de educação a distância; 

o Articulação entre as modalidades presencial e a 

distância; 

o Incorporação de recursos tecnológicos. 

V – Oferta de Cursos e 

Programas de Pós- Graduação 
 Oferta de cursos e programas de pós-graduação lato e stricto 

sensu, quando for o caso. 

VI – Perfil do Corpo Docente 

e de Tutores 

 Perfil do corpo docente e de tutores de educação a distância, 

com indicação dos seguintes requisitos: 

o De titulação,  

o Da experiência no magistério superior e da 

experiência profissional não acadêmica,  

o Dos critérios de seleção e contratação,  

o Da existência de plano de carreira,  

o Do regime de trabalho,  

o Dos procedimentos para substituição eventual dos 

professores do quadro e da incorporação de 

professores com comprovada experiência em áreas 

estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional,  

o À inovação e à competitividade, de modo a promover 

a articulação com o mercado de trabalho. 

VII – Organização 

Administrativa da IES 

 Organização administrativa da instituição e políticas de gestão 

identificando: 

o As formas de participação dos professores, tutores e 

estudantes nos órgãos colegiados responsáveis pela 

condução dos assuntos acadêmicos; 

o Os procedimentos de autoavaliação institucional e de 

atendimento aos estudantes, 

o As ações de transparência e divulgação de 

informações da instituição; 

o As eventuais parcerias e compartilhamento de 

estruturas com outras instituições; 

o A capacidade de atendimento dos cursos a serem 

ofertados. 

VIII – Projeto de Acervos 

Acadêmicos 

 Projeto de acervo acadêmico em meio digital utilizando 

método que garanta a integridade e a autenticidade de todas as 

informações contidas nos documentos originais; 
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Elementos Temáticos Essenciais do PDI 

Elementos Descrição 

IX – Infraestrutura 

 Infraestrutura física e instalações acadêmicas especificando: 

o Com relação à biblioteca: acervo bibliográfico físico, 

virtual ou ambos, incluídos livros, periódicos 

acadêmicos e científicos, bases de dados e recursos 

multimídia, formas de atualização e expansão, 

identificada sua correlação pedagógica com os cursos 

e programas previstos, espaço físico para estudos e 

horário de funcionamento, pessoal técnico-

administrativo e serviços oferecidos. 

o Com relação aos laboratórios: instalações, 

equipamentos e recursos tecnológicos existentes e a 

serem adquiridos, com a identificação de sua 

correlação pedagógica com os cursos e programas 

previstos e a descrição de inovações tecnológicas 

consideradas significativas. 

X – Aspecto 

Financeiro/Orçamentário 
 Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras. 

XI – Ofertas de Educação a 

Distância 

 Oferta de educação a distância, especificando: 

o Sua abrangência geográfica; 

o Relação de polos de educação a distância previstos 

para a vigência do PDI; 

o Infraestrutura física, tecnológica e de pessoal 

projetada para a sede e para os polos de educação a 

distância, em consonância com os cursos a serem 

ofertados; 

o Descrição das metodologias e das tecnologias 

adotadas e sua correlação com os projetos 

pedagógicos dos cursos previstos; 

o Previsão da capacidade de atendimento do público-

alvo. 

Fonte: Adaptado Brasil (2017). 

 

No entanto, apesar dos elementos de caráter obrigatório a serem contemplados no 

documento, o MEC orienta que a elaboração do plano deverá ser feita de forma livre 

garantindo às instituições o exercício de suas criatividades e liberdades no processo de sua 

formulação (CARNEIRO SILVA et al., 2014; FALQUETO, 2016). 

Ainda em relação a formulação do PDI, Falqueto (2016) alega que não existe um 

único modo ou forma padrão envolvendo os processo de elaboração do planejamento, porém, 

qualquer que seja o método escolhido exigira dos gestores das instituições  qualidades que 

vão além do domínio técnico ou competências no trato dos interesses dos indivíduos e grupos. 

Quanto ao conceito associado ao PDI, Muriel (2006, p. 61) afirma que: 

[...] trata-se de um plano, uma programação para que a Instituição de Ensino possa 

crescer ou fortalecer-se em sua atuação, de acordo com sua missão institucional, 
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objetivos, estratégias e planos de ação que envolve não apenas o setor 

administrativo, mas também o setor acadêmico. O PDI visa desenvolver a 

Instituição. 

No que concerne ao seu papel no processo de gestão institucional, o PDI se apresenta 

na função de nortear as ações acadêmicas e administrativas que posicionam a instituição de 

educação superior em um contexto altamente complexo e competitivo (FRANCISCO et al., 

2012). Em relação à gestão, o planejamento necessita ser reavaliado de tempos em tempos e, 

se necessário, sofrer adaptações, isso porque o setor de educação é passível de interferências 

diretas tanto do governo quanto do mercado, e que um simples parecer homologado pelo 

Ministro da Educação pode, por exemplo, alterar todo rumo do que foi planejado (MURIEL, 

2006). 

Portanto, o planejamento estratégico nas IFES se apresenta como Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, e nele são estabelecidas as estratégicas de toda 

instituição. Em relação a sua implementação, cabe a cada unidade administrativa, acadêmica, 

aos campi regionais e aos órgãos suplementares a tarefa de converter as estratégias em ações 

práticas para que os objetivos traçados sejam alcançados (MURIEL, 2006). 

 

2.4.3.2. Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) 

A implementação das estratégias é considerada como o momento em que os planos 

precisam se transfigurar em ações e, nesse sentido, algumas IFES adotaram o Plano de 

Desenvolvimento da Unidade – PDU como meio de realizar essa transposição de planos em 

ações. Considerado planejamento tático, o Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) é 

um instrumento adotado por diversas universidades públicas brasileiras para definir as ações e 

as atividades que deverão ser desenvolvidas para alcançar os objetivos traçados no PDI. Visto 

como um instrumento concebido para implantar o PDI, é o momento em que cada unidade 

(Pró-Reitorias, Assessorias, Órgãos Suplementares, Núcleos, Institutos, Campi, Hospitais, 

Escola de Aplicação e outras unidades administrativas) elabora as diretrizes que deverão 

nortear as suas ações, isto é, ao desdobrar a metas e objetivos do PDI em planos táticos, sua 

estrutura contribui diretamente para a execução da estratégia da instituição e, 

consequentemente, para o cumprimento de sua missão  (PAZ, 2016; UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARÁ, 2018). 

Diehl e Ferreira (2012) sustentam que o planejamento tático é o desdobramento dos 

objetivos definidos no planejamento estratégico. Para os autores, a decomposição tem por 

finalidade tornar os objetivos mais qualitativos e mensuráveis. Por meio da divisão da 
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organização, busca-se ainda facilitar o controle da execução das metas. Nesta modalidade, as 

questões são de ordem mais prática, os planos são mais flexíveis e abrangem geralmente um 

período de um ano. 

Nas universidades, os PDUs possibilitam que cada unidade possa expressar suas 

pretensões para o futuro próximo, estabelecer metas para o desenvolvimento institucional e 

estipular os papéis de cada envolvido no alcance dessas metas, além de permitir que qualquer 

pessoa interessada, de dentro ou de fora da instituição, saiba que rumos a unidade pretende 

tomar (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 2018). 

Ao tornar os planos táticos públicos, cada unidade deixa evidente de que forma 

pretende contribuir com o planejamento da organização como um todo, estabelecendo quais 

objetivos estratégicos do PDI em vigor deverão ser priorizado e quais ações deverão ser 

executadas no período de vigência do PDU (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 

2018). 

A elaboração do PDU apresenta diversos pré-requisitos, e um deles está relacionado à 

participação e envolvimento dos diversos agentes no processo. A construção do documento 

reúne os principais atores da instituição discentes, docentes e técnicos administrativos, e essa 

união permite que ocorram amplas discussões com diferentes pontos de vista, reduzindo, 

assim, os efeitos da parcialidade no processo (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 

2018).  

Outro pré-requisito importante a se destacar é a relação entre PDU e PDI. 

Considerando que um é o desdobramento do outro, os planos envolvendo as ações, metas e 

políticas estipuladas no PDU devem apresentar uma aderência com as diretrizes do PDI da 

instituição. Portanto, o PDU, além de apresentar o panorama “micro” da unidade, também 

deve apresentar ligações com a visão “macro” da instituição (PAZ, 2016). 

O período de vigência de cada Plano de Desenvolvimento da Unidade pode variar de 

instituição para instituição. Algumas adotam de três a quatro anos, como é o caso da 

Universidade Federais do Pará e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, já outras, 

adotaram um período menor, abrangendo dois anos, como a Universidade Federal de Pelotas e 

Universidade Federal do Oeste do Pará.  

Outra característica importante no processo de construção do PDU é que cada unidade 

tem liberdade para definir sua missão, visão e valores. A fixação dessas diretrizes ajudam a 

unidade na escolha e priorização das suas ações estratégicas (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PELOTAS, 2018; UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL, 2018; 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, 2020; UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARÁ, 2018). O Quadro 8 apresenta exemplos de missão das unidades que fazem parte 

da estrutura da Universidade Federal do Pará. 

 

Quadro 8 – PDU’s das Unidades 2017-2021, UFPA 

Instituição Missão 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/UFPA 

Promover a gestão de pessoas por meio de 

políticas de desenvolvimento e valorização do 

servidor que contribuam para o alcance da missão 

e dos objetivos institucionais. 

Instituto de Educação Matemática e 

Científica/UFPA 

Produzir, socializar e transformar o conhecimento 

na Amazônia para a formação de professores 

capazes de promover a construção de uma 

sociedade justa, economicamente viável e 

ambientalmente sustentável. 

Instituto de Letras e Comunicação/UFPA 

Construir e socializar conhecimentos nas áreas das 

ciências linguística, literária e da comunicação, por 

meio da ação integrada ensino-pesquisa extensão, 

com vistas a uma educação cidadã. 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE PARÁ, (2020). 

 

O PDU pode ser classificado como um documento parte analítico e parte propositivo. 

Em sua parte analítica, encontram-se informações relativas, por exemplo, à história da 

unidade, rotinas administrativas, infraestrutura, cursos e projetos, dados sobre o corpo 

discente e quadro dos servidores. Já na sua parte propositiva, são apresentadas informações de 

como a unidade pode aprimorar e ampliar suas atividades, como melhorar sua relação com a 

sociedade e como aprimorar sua interação e integração com outros setores do órgão, o que 

corresponde à operacionalização do Plano (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, 

2018). 

Diante do exposto, pode se considerar que o PDU proporciona diversos benefícios 

para a unidade, tais como: melhora a comunicação interna e externa, aumenta a capacidade 

gerencial para tomar decisões, promove uma consciência coletiva, proporciona uma visão de 

conjunto, maior delegação, direção única para todos, melhora o relacionamento da unidade 

com seu ambiente interno e externo, agilizando as decisões (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARÁ, 2018). 
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2.4.4. Principais barreiras a implementação do Planejamento 

Durante a pesquisa bibliográfica, foram encontradas inúmeras barreiras associadas à 

implementação do planejamento estratégico nas organizações. Dessa maneira, para melhor 

compressão, elaborou-se o Quadro 9, compilando a visão de diferentes autores sobre o 

assunto. 

 

Quadro 9 – Principais barreiras para a implantação do Planejamento Estratégico 

Autor Barreira 

Herrero (2005) 

 

 

Dificuldade em entender a estratégia, falta de incentivos para motivar, 

pouco tempo dedicado a discussão da estratégia e dificuldade em 

estabelecer um link entre orçamento e estratégia. 

Silva e Gonçalves (2011) 
Resistência à mudança; falta de apoio da administração para divulgar e 

incentivar o plano; falta de envolvimento das pessoas-chave na execução 

das ações do plano; dificuldade em implementar metodologia de definição 

e medição de indicadores; dificuldade em desdobrar as ações do plano 

estratégico para as diversas unidades da organização; pressão dos 

servidores quanto ao fato de já terem uma rotina atribulada e ainda terem 

que dedicar tempo para o monitoramento das metas e indicadores 

referentes ao plano estratégico. 

Giacobbo, (1997) 
Resistência interna, pouco tempo de dedicação da alta administração e dos 

melhores funcionários, ausência de estudos especiais e de levantamento de 

informações, delegação da tarefa de planejar à assessoria, tomada de 

decisões sem levar em consideração os planos, excesso de formalismo ou 

informalismo no processo de elaboração dos planos, negligência em 

pensar acerca do futuro, contratação do planejamento fora da instituição, 

elaboração de planos divorciados da realidade, falta de sistematização e de 

integração do próprio planejamento, falta de apoio político e de 

compromisso com os planos, falta de responsabilidade e compromisso do 

dirigente maior em relação ao planejamento. 

Pereira (2006) 
Falha na comunicação da estratégica para todos os membros da 

organização, desenvolver o planejamento estratégico a partir de uma 

demanda externa, elaboração a cargo de poucas pessoas, falta de 

treinamento, desconhecimento do planejamento, pouca participação dos 

membros da organização no processo de planejamento e resistência a 

mudanças. 

Athanázio (2010) 
Baixa participação dos atores ou ausência do envolvimento, da 

contribuição e do “construir junto” na elaboração dos planos, resistência 

ativa, passiva ou desconhecimento do planejamento pelas pessoas que 

fazem parte da instituição.  

Silva e Assis (2017) 
Capacitação insuficiente dos profissionais, a ausência de compreensão 

clara sobre os objetivos organizacionais, a coordenação ineficiente das 

atividades a serem executadas, a execução tardia e as falhas na 

comunicação, ausência de prestação de contas, influências políticas, baixa 

autonomia quanto ao desenvolvimento de políticas de pessoas e o 

processo de implementação restrito em nível gerencial e/ou diretivo. 

Araújo (1996) 
Falta de clareza sobre a missão, os objetivos e as metas da organização, 

visões fragmentadas de diversos grupos, dificuldade de institucionalizar a 
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Autor Barreira 

atividade de planejamento, planejamento é dissociado da gestão, falta 

credibilidade no instrumento do planejamento para a solução dos 

problemas organizacionais, baixo envolvimento da comunidade 

acadêmica, as instâncias colegiadas não são estimuladas a pensar 

estrategicamente e restrições orçamentárias. 

Mello et al. (2013) 
Mobilização política das unidades acadêmicas para participação no 

processo como um todo; falta de consciência sobre a importância do 

planejamento; falta de conhecimento gerencial por parte dos gestores; 

mobilização e participação da comunidade acadêmica, dificuldades 

orçamentárias, ausência de sistemas de monitoramento. 

Guerreiro e Souza (2015) 
Comunicação inadequada, demora na implantação do plano, falta de 

capacitação dos empregados, empregados não entendem as metas da 

empresa, falta de efetividade na coordenação da implantação do plano, 

crises que desviam o foco da implantação do plano, problemas 

não previstos e outros fatores externos que impactam na implantação do 

plano 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No decorrer da pesquisa, foi possível notar que as dificuldades envolvendo a temática 

do planejamento estratégico são encontradas em todas as etapas, ou seja, os entraves estão 

presentes desde o momento de sua concepção, passando pela implantação dos planos até a 

fase de monitoramento das ações e avaliação dos resultados. 

Desse modo, para propiciar um melhor entendimento do assunto, elaborou-se o 

Quadro 10, separando as barreiras de acordo com a fase em que ela se apresenta. 

 

Quadro 10 – Barreiras associadas a cada fase do planejamento 

Etapa do 

planejamento 
Barreiras 

Elaboração 

 Falta de consciência sobre a importância do planejamento. 

 Mobilização política das unidades acadêmicas para participação no processo 

como um todo. 

 Ausência de compreensão clara sobre os objetivos organizacionais. 

 Baixa participação dos atores ou ausência do envolvimento, da contribuição e 

do “construir junto” na elaboração dos planos. 

 Falta de treinamento. 

 Baixo envolvimento da comunidade acadêmica 

 Resistência interna. 

 Elaboração a cargo de poucas pessoas. 

 Ausência de estudos especiais e de levantamento de informações. 

 Delegação da tarefa de planejar à assessoria. 

 Excesso de formalismo ou informalismo no processo de elaboração dos 

planos. 

 Negligência em pensar acerca do futuro. 

 Pouca participação dos membros da organização no processo de 

planejamento. 

 Dificuldade de institucionalizar a atividade de planejamento. 
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Etapa do 

planejamento 
Barreiras 

 Falta credibilidade no instrumento do planejamento para a solução dos 

problemas organizacionais. 

Implantação 

 Dificuldade em entender a estratégia. 

 Falta de clareza sobre a missão, os objetivos e as metas da organização. 

 Elaboração de planos divorciados da realidade. 

 Pouco tempo dedicado a discussão da estratégia. 

 Planejamento é dissociado da gestão. 

 Falta de incentivos para motivar. 

 Dificuldade em estabelecer um link entre orçamento e estratégia. 

 Resistência à mudança. 

 Falta de apoio da administração para divulgar e incentivar o plano 

 Falta de envolvimento das pessoas-chave na execução das ações do plano 

 Dificuldade em desdobrar as ações do plano estratégico para as diversas 

unidades da organização. 

 Influências políticas. 

 Pouco tempo de dedicação da alta administração e dos melhores funcionários. 

 Tomada de decisões sem levar em consideração os planos. 

 Contratação do planejamento fora da instituição. 

 Falta de sistematização e de integração do próprio planejamento. 

 Falta de apoio político e de compromisso com os planos. 

 Falta de responsabilidade e compromisso do dirigente maior em relação ao 

planejamento. 

 Falha na comunicação da estratégica para todos os membros da organização. 

 Desenvolver o planejamento estratégico a partir de uma demanda externa. 

 Desconhecimento do planejamento pelas pessoas que fazem parte da 

instituição. 

 Coordenação ineficiente das atividades a serem executadas. 

 A execução tardia e as falhas na comunicação. 

 Baixa autonomia quanto ao desenvolvimento de políticas de pessoas. 

 Processo de implementação restrito em nível gerencial e/ou diretivo. 

Monitoramento 

 Dificuldade em implementar metodologia de definição e medição de 

indicadores. 

 Pressão dos servidores quanto ao fato de já terem uma rotina atribulada e 

ainda terem que dedicar tempo para o monitoramento das metas e indicadores 

referentes ao plano estratégico. 

Avaliação 
 Ausência de prestação de contas. 

 Ausência de sistemas de monitoramento. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação ao Quadro 10, percebe-se que grande parte dos problemas ligados ao 

planejamento estão compreendidos, especialmente na fase de execução ou implantação dos 

planos. Isso ocorre devido à maior complexidade envolvendo essa etapa. Para  Estrada (2000) 

e Muriel (2006), existem grandes diferenças entre elaborar um planejamento e implantá-lo, 

sendo que as principais dificuldades aparecem, principalmente, no momento de sua 

implantação, considerada a etapa mais difícil nesse processo. 

Outro aspecto relevante ao Quadro 10 está ligado ao fato de que algumas das barreiras 

apresentadas podem figurar entre duas ou mais etapas do processo, como, por exemplo, a falta 
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de capacidade técnica, que pode ser relacionada a qualquer uma das fases, ou a dificuldade em 

compreender os objetivos organizacionais, que podem ser apontados como barreira tanto da 

criação dos planos quanto na execução. 

Por fim, é preciso considerar, ainda, que as etapas possuem entre si uma sinergia, e 

que um problema surgido em uma das fases acarretará prejuízos ao estágio seguinte. É o caso, 

por exemplo, da ausência de monitoramento, que afeta diretamente a avaliação do progresso 

do planejamento. Sem um mecanismo de avaliação adequado, fica praticamente impossível 

avaliar adequadamente o desempenho das ações para saber quais estão sendo realmente 

efetivas e quais necessitam de correções. 

Portanto, fica evidente que cada etapa do processo tem suas complexidades e 

particularidades. Nesse sentido, o gestor precisa estar atento para agir com o mesmo rigor e 

empenho em qualquer uma das fases caso surja algum desvio. E, em caso de omissão dos 

dirigentes, o desenvolvimento dos planos poderá ser seriamente afligido. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os métodos e as técnicas empregadas para a 

realização da pesquisa, assim como os procedimentos adotados para realizar a coleta e análise 

dos dados. 

 

3.1. Delineamento da pesquisa 

De acordo com Gil (2002), a pesquisa é um método racional e sistemático que busca 

estudar um determinado problema a fim de apresentar uma solução, principalmente quando 

não se dispõe de informação suficiente para formular uma resposta à problemática ou quando 

a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser 

adequadamente relacionada ao problema. Assim, a finalidade desta pesquisa é elaborar um 

procedimento estruturado para implementar o planejamento estratégico no Campus São 

Vicente, que, aliado a um conjunto de outras medidas, permita atingir as metas do PDI do 

IFMT 

Para melhor visualização das etapas da pesquisa, foi delineado um esboço, 

descrevendo os procedimentos metodológicos adotados conforme Figura 5. 

Figura 5 – Procedimentos Metodológicos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Técnica de análise de dados 
Análise de conteúdo 

Instrumentos de coleta de dados 
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científica 

Questionários 

Quanto aos procedimentos técnicos (meios) 
Levantamento 
bibliográfico 

Pesquisa documental Entrevistas e Survey 

Quanto os objetivos 
Exploratória Descritiva 

Quanto a abordagem 

Qualititativo 

Quanto à natureza 
Aplicada 
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Objetivando alcançar as finalidades propostas, este estudo é caracterizado como uma 

pesquisa aplicada, pois visa a utilização prática da ciência a fim de resolver um problema real. 

A pesquisa aplicada se caracteriza por um estudo sistemático fundamentalmente motivado 

pela necessidade de resolver problemas concretos, e tem, portanto, finalidade prática, 

motivada pela curiosidade intelectual do pesquisador (VERGARA, 1990). 

Quanto à abordagem, este estudo é considerado qualitativo, pois envolve estudar o 

fenômeno in loco, representando as visões e perspectivas dos participantes abrangendo as 

condições contextuais, sociais, institucionais e ambientais em que as vidas dos participantes 

se desenrolam, objetivando explicar esses acontecimentos, por meio de conceitos existentes 

ou emergentes e abordando os significados que os indivíduos ou grupos atribuem a um 

problema social ou humano (CRESWELL, 2014; YIN, 2016). 

A investigação assume caráter exploratório e descritivo, pois, conforme Gil (2002), 

um estudo exploratório busca uma maior familiaridade com a problemática, visando torná-lo 

mais evidente, possibilitando o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Na 

maior parte dos casos, esse tipo de pesquisa envolve levantamento bibliográfico, entrevistas 

com pessoas que tiveram relação com o problema pesquisado e a análise de exemplos que 

ajudem a compreender o fenômeno investigado. Pode-se classificá-la, também, como 

descritiva, já que a pesquisa tem como objetivo primordial levantar as opiniões de uma 

população ou grupo. O estudo também pode ser classificado como pesquisa participante, uma 

vez que o observador pertence à comunidade investigada e participa cotidianamente do grupo, 

estando sujeito as políticas do PDI ora avaliado (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

 

3.2. Coleta e Análise dos dados 

A coleta de dados é determinada como um conjunto de ações ou atividades inter-

relacionadas com propósito de reunir e organizar as informações fidedignas, a fim de que as 

questões da pesquisa sejam respondidas com propriedade (CRESWELL, 2014). Esta pesquisa 

adotou, como foco de análise, o IFMT Campus São Vicente, e o procedimento técnico de 

pesquisa escolhido envolveu o levantamento de documentos institucionais, levantamento 

bibliográfico e entrevistas. 

O levantamento de documentos, de acordo com Gil (2002), deverá obedecer as 

seguintes etapas: (i) identificação das fontes, (ii) localização das fontes, e (iii) obtenção do 

material. Portanto, os documentos essenciais a essa pesquisa foram coletados nos sites do 

IFMT e do Governo Federal. 
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Durante a análise dos documentos encontrados, cumpriu-se as seguintes etapas: pré-

análise, exploração do material, o tratamento dos resultados e interpretação das informações. 

De acordo com Bardin (2011), a pré-análise é a etapa em que se faz a escolha dos documentos 

e a preparação do material para análise. Já a exploração do material envolve a escolha das 

unidades e a classificação e, por fim, a exploração do material é constituída pelo tratamento, 

inferência e interpretação dos dados. A partir do levantamento bibliográfico, que, segundo Gil 

(2002), identifica as principais influências teóricas sobre o tema e, efetuando um fichamento 

contendo identificação da obra, registro do conteúdo das obras, registro e ordenações do 

registro, pôde-se, então, usar as informações para compor a pesquisa. 

Ainda como instrumento de coleta de dados (primários), foram realizadas entrevistas 

de livre vontade ou participação com a aplicação de questionário semiestruturado para 

obtenção de dados pertinentes a realização do diagnóstico. Para a entrevista, foram 

selecionados, de acordo seu grau de importância no nível hierárquico da instituição, os atores 

responsáveis e mais relevantes no processo de condução da implantação do PDI no Campus. 

Para isso, foram escolhidos servidores que exercem cargos/papéis/funções diretivas na 

estrutura administrativa do IFMT. Ainda na entrevista, instrumentos como gravador de áudio, 

notebook e bloco de anotações foram recursos importantes para registrar os dados. 

Para auxiliar na condução das entrevistas, foram utilizados os seguintes documentos:  

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndices A) 

 Questionário Prévio (apêndice B) 

 Roteiro Semiestruturado (apêndice C). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndices A) é um documento em 

que se esclarece ao entrevistado o objetivo desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e, por fim, com a assinatura do termo, o entrevistado formaliza que 

concorda em participar voluntariamente, respondendo o questionário. O Questionário Prévio 

(apêndice B) irá identificar o perfil do entrevistado, acolhendo informações, como: sexo, 

idade, escolaridade, área de formação, cargo e tempo de serviço. Finalmente, o Roteiro 

Semiestruturado (apêndice C) irá identificar informações relacionadas à participação dos 

entrevistados nas atividades correlacionadas, a elaboração e implantação do PDI, percepções 

acerca dessa atividade, identificação dos pontos mais críticos, falhas no processo, sugestões 

de melhorias e outras impressões gerais a respeito da condução do processo. 

Na análise das entrevistas, foi utilizada uma abordagem qualitativa. A técnica utilizada 

foi a análise de conteúdo. De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo é um conjunto 
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de técnicas utilizadas de forma sistemática, com a finalidade de analisar e tratar as 

informações contidas nas comunicações por meio da dedução lógica e justificadas. Para que a 

Análise de Conteúdo fosse empregada nos depoimentos, as entrevistas foram gravadas e 

depois transcritas. A análise das entrevistas implica no cumprimento das etapas de redução 

dos dados, a categorização desses dados e sua interpretação. O Quadro 11 traz a definição de 

cada etapa. 

 

Quadro 11 – Etapas da análise das entrevistas 

Conceito Definição 

Redução dos dados 
Baseia-se no processo de seleção simplificação, abstração e 

transformação dos dados originais. 

Categorização dos dados 
Consiste no processo na organização dos dados de forma que o 

pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões 

Interpretação 

É necessário que o pesquisador ultrapasse a mera descrição fazendo um 

esforço de abstração tentando possíveis explicações, configurações e 

fluxos de causa e efeito. 

Fonte: Gil (2002, p. 133-135). 

 

O procedimento de construção das categorias para a realização da análise de conteúdo 

seguiu a metodologia proposta por Bardin (2011), fundamentada com base nas respostas dos 

entrevistados e sob influência do referencial teórico estudado. Para justificar a criação de cada 

uma das categorias, foi elaborada o Quadro 12 conforme segue. 

 

Quadro 12 – Justificativa da construção das categorias 

Categorias Justificativa 

Participação de atores na formulação 

do PDI  

Evidencia o envolvimento e o esforço dos principais gestores no 

processo elaboração do PDI da instituição. 

Conhecimento técnico dos atores 
Aponta o preparo técnico do gestor para conduzir o processo de 

planejamento dentro da instituição. 

Dificuldades no processo de 

formulação do PDI 

Indica as principais barreiras encontradas no processo de 

elaboração do planejamento na percepção do gestor. 

Nível de conhecimento sobre o PDI 

 

Evidencia o interesse e relevância que o gestor expressa em 

relação às diretrizes de planejamento da instituição. 

Adoção de ferramentas de execução 
Aponta a existência e a adoção de ferramentas dentro da 

instituição para auxiliar na execução do PDI. 
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Percepção e dificuldades sobre a 

execução do atual PDI 
Identifica na visão do gestor os principais obstáculos à 

implantação das diretrizes do PDI na instituição. 

Envolvimento da gestão no processo 

de execução 

Evidencia o envolvimento e engajamento da gestão na execução 

do planejamento dentro da autarquia. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, a obtenção de informações primárias ocorreu, também, por meio do uso da 

técnica de survey. O questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 

série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito pelo respondente, sem que 

o entrevistador esteja presente (LAKATOS; MARCONI, 2003). Para justificar o uso de tal 

recurso nesta pesquisa, destaca-se a economia de tempo, a obtenção de grande número de 

dados, o maior número de pessoas alcançadas simultaneamente, a obtenção de respostas 

rápidas e mais precisas, a maior liberdade de expressão em razão do anonimato, o menor risco 

de distorções pela não influência do pesquisador, além da flexibilidade de tempo e local para 

responder (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

No tocante às perguntas, foram elaboradas com base nas principais dificuldades e 

barreiras ligadas à implantação do planejamento. Essas informações foram reunidas no 

decorrer da pesquisa bibliográfica bem como por meio das entrevistas com os gestores do 

IFMT Campus São Vicente. Ancorado neste fato, foram formuladas 16 questões do tipo 

“fechadas”, sendo 7 questões de múltipla escolha (mais de três opções de resposta), 4 

questões dicotômicas (duas opções de respostas) e 5 questões tricotômicas (três opções de 

respostas), conforme pode ser verificado no apêndice D. 

Quanto à população ou universo selecionado para participar da pesquisa, de acordo 

com Lakatos e Marconi (2003), universo ou população é o conjunto de seres animados ou 

inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum. Nesta pesquisa, a 

realização do survey teve como universo/população os servidores do Instituto Federal de Mato 

Grosso Campus São Vicente. Conforme dados do site da instituição, o IFMT Campus São 

Vicente tem, em seu quadro de servidores efetivos, 83 docentes e 78 técnicos administrativos 

em educação. Contudo, para a pesquisa, não foram considerados nesse coletivo aqueles 

servidores que se enquadraram em um dos critérios especificados no Quadro 13. Em razão 

disso, dos 83 docentes efetivos e 78 técnicos administrativos em educação da instituição, 

apenas 64 docentes e 71 técnicos administrativos estavam aptos a participar da pesquisa 

(IFMT, 2020). 
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Quadro 13 – Critérios para participar da pesquisa 

Critérios 

1º Afastados usufruindo de licença capacitação entre 2018 a 2020. 

2º Servidores do Campus São Vicente exercendo função em outras unidades do IFMT. 

3º Servidores removidos para outros campi. 

4º Servidores cedidos para outros órgãos. 

5º Servidores que ingressaram no IFMT em 2020. 

6º Gestores que participaram das entrevistas. 

7º Servidores aposentados ou exonerados entre 2019 e 2020. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Devido à dificuldade de acesso a todos os atores, a pesquisa foi realizada com uma 

amostra da população (MORETTIN; BUSSAB, 2010). A seleção das amostras se deu de 

forma intencional, conforme Creswell (2014), utilizando-se da amostragem não-probabilística 

por julgamento. Nessa condição, se estabeleceu por meio de cálculo estatístico a quantidade 

mínima de participantes necessária para dar credibilidade ao resultado. 

Na intenção de calcular e definir o tamanho mínimo da amostra populacional que 

deverá responder ao survey, utilizou-se duas fórmulas matemáticas. As fórmulas aplicadas 

para calcular o tamanho da amostra podem ser vistas nas equações 1 e 2: 

 

 

 

A equação 1 é utilizada para calcular e identificar o tamanho aproximado da amostra, 

o “n0” representa a “primeira aproximação”, já o “E0” corresponde ao “erro amostral 

tolerável” pela pesquisa. 
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A equação 2 é aplicada para calcular o tamanho mínimo da amostra exigida pela 

pesquisa. Nesse sentido, “n” representa o tamanho da amostra, “N” corresponde ao tamanho 

da população e “n0” equivale ao tamanho aproximado da amostra. 

Finalmente, ao elaborar os cálculos utilizando as equações acima e levando em conta o 

tamanho da população de 64 docentes e 71 técnicos administrativos e o parâmetro de nível de 

confiança de 90% com margem de erro de 10%, o quantitativo mínimo exigido para responder 

ao questionário é de 35 técnicos administrativos e 34 docentes.   

 

3.2.1. Da Pesquisa Documental 

Na disposição de conhecer e avaliar o processo de planejamento estratégico, buscou-se 

elaborar um diagnóstico a fim de identificar as barreiras que envolvem a implantação do 

Plano de Desenvolvimento Institucional no IFMT Campus São Vicente. Foi necessário, então, 

efetuar uma busca pelos sites institucionais com a finalidade de identificar e coletar os 

documentos institucionais de maior relevância para esta pesquisa.  

A maioria dos documentos organizacionais envolvendo o tema pesquisado, com 

exceção do memorando circular nº 124/2018 PRODIN/IFMT recebido via e-mail do Diretor 

de Administração e Planejamento do Campus São Vicente, foram encontrados e coletados no 

site do Instituto Federal de Mato Grosso, pelos endereços eletrônicos “ifmt.edu.br” e 

“svc.ifmt.edu.br”. Já as legislações estavam disponíveis no endereço “planalto.gov”. Trata-se 

do portal de legislações do Governo Federal, onde são disponibilizadas todas as leis, decretos, 

medidas-provisórias e outras normas que regem a administração pública brasileira. 

Como resultado da pesquisa os documentos mais relevantes foram coletados, 

identificados, analisados e estão descritos no Quadro 14. 
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Quadro 14 – Revisão Documental 

Legislação Documentos Institucionais 

 

Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006 

revogado pelo Decreto nº. 9.235, de 15 de 

dezembro 2017 - Dispõe sobre o exercício 

das funções de regulação, supervisão e 

avaliação das instituições de educação 

superior e dos cursos superiores de 

graduação e de pós-graduação no sistema 

federal de ensino.  

Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008 - 

Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria 

os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia, e dá outras providências. 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. 
 

Relatório de Gestão - Exercício 2018 

Relatório de Gestão - Exercício 2017 

Relatório de Gestão - Exercício 2016 

Relatório de Gestão - Exercício 2015 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019 - 2023 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014 - 2018 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2009 - 2013 

Relatório de autoavaliação do IFMT São Vicente (CPA) 2015 

-2017 

Memorando circular nº 124/2018 PRODIN/IFMT 

Plano de Ação 2019 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A pesquisa documental como fonte de dados secundários teve como finalidade atender 

ao primeiro objetivo específico deste trabalho, sendo importante para diagnosticar e 

identificar as principais questões que afetam a implantação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional no Campus São Vicente. 

 

3.2.2. Da Pesquisa Bibliográfica 

De maneira a identificar as principais influências teóricas no contexto do planejamento 

estratégico nas organizações, pesquisou-se, por meio de uma revisão de literatura em bases 

bibliográficas, os trabalhos científicos desenvolvidos e publicados nas bases da SciELO e 

SPELL, com termos ligados à temática, sem definição de marco temporal. Por meio da 

revisão de literatura realizada, pode-se compreender melhor os principais conceitos em torno 

da temática, os principais desafios e dificuldades envolvendo o problema, bem como 

vislumbrar possíveis soluções.  

Na Tabela 1, observam-se os termos que foram utilizados em cada base e a quantidade 

de resultados obtidos. Como algumas bases permitem o uso de operadores lógicos booleanos, 

como AND, e de caracteres simbólicos para o truncamento, como $, optou-se pelas suas 

utilizações para ampliar e garantir os resultados da pesquisa.  
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Tabela 1 – Termos pesquisados por base de dados e total de artigos encontrados sem tratamento 

       

SPELL 

TERMO RESULTADO 

Planejamento Estratégico E Setor Público 1 
Planejamento Estratégico E Gestão Pública 1 
Planejamento Estratégico E Administração Pública 3 
Planejamento Estratégico E Gestão universitária 3 
Planejamento Estratégico E Universidade Federal 

Planejamento Estratégico E Instituto Federal 

2 

0 

Planejamento Estratégico 

Plano de Desenvolvimento Institucional 

Plano de Desenvolvimento da Unidade 

PDI 

PDU 

229 

36 

10 

33 

0 

TOTAL 318 

  

SCIELO 

TERMO RESULTADO 

Planejamento Estratégico AND Setor Público 9 
Planejamento Estratégico AND Gestão Pública 48 
Planejamento Estratégico AND Administração Pública 37 
Planejamento Estratégico AND Gestão universitária 3 
Planejamento Estratégico AND Universidade Federal 

Planejamento Estratégico AND Instituto Federal 
4 

0 
Planejamento Estratégico 

Plano de Desenvolvimento Institucional 

Plano de Desenvolvimento da Unidade 

PDI 

PDU 

367 

51 

25 

148 

5 

TOTAL 697 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Utilizando as palavras-chave conforme se verifica na Tabela 1, a pesquisa encontrou 

um total de 1015 artigos disponíveis, sendo que a pesquisa da plataforma da SPELL resultou 

um total de 318 publicações e na SciELO um total de 697 artigos. É importante ressaltar que 

não se levou em conta que alguns dos artigos foram identificados de forma repetidas em 

outras bases ou ainda encontrados pelo uso de outro(s) termo(s) de pesquisa. 

Como pôde ser apreciado na tabela 1, ao iniciar a pesquisa na base de dados da 

SciELO com os termos “Planejamento Estratégico AND Setor Público”, “Planejamento 

Estratégico AND Gestão Pública”, “Planejamento Estratégico AND Administração Pública”, 

“Planejamento Estratégico AND Gestão universitária” e “Planejamento Estratégico AND 

Universidade Federal”, “Planejamento Estratégico AND Instituto Federal”, “Planejamento 

Estratégico”, “Plano de Desenvolvimento Institucional”, “Plano de Desenvolvimento da 

Unidade”, “PDI” e “PDU”, a busca retornou com um total de 697 registros de publicações que 

continham no título alguma relação com os parâmetros informados. 
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Procedeu-se, então, a leitura dos resumos dos artigos dos quais 52 foram separados 

para uma leitura minuciosa, a fim de verificar sua relevância para o trabalho e, após proceder 

a leitura de cada um deles, nove foram selecionados para compor os fundamentos teóricos da 

pesquisa. 

Já na pesquisa na base de dados da SPELL, foram utilizados os termos “Planejamento 

Estratégico E Setor Público”, “Planejamento Estratégico E Gestão Pública”, “Planejamento 

Estratégico E Administração Pública”, “Planejamento Estratégico E Gestão universitária” e 

“Planejamento Estratégico E Universidade Federal”, “Planejamento Estratégico E Instituto 

Federal”, “Planejamento Estratégico”, “Plano de Desenvolvimento Institucional”, “Plano de 

Desenvolvimento da Unidade”, “PDI” e “PDU”, retornou com um total de 318 publicações 

que continham relação com os parâmetros informados. 

Dado o exposto, iniciou-se, então, a leitura dos resumos das publicações encontradas 

no periódico. Após a leitura 43 publicações, foram separadas para uma leitura minuciosa, a 

fim de verificar sua relevância para o trabalho. Finalmente, 13 artigos foram selecionados 

para compor os fundamentos teóricos da pesquisa. 

A fim de incrementar o trabalho com artigos relevantes ao tema, também foram 

realizadas buscas no Google Scholar utilizando os termos “Planejamento Estratégico”, 

“Estratégia”, “Planejamento no Setor Público” e “Plano de Desenvolvimento Institucional” e, 

após realizar a pesquisa, foram selecionados para compor a fundamentação téorica do trabalho 

17 publicações. 

Dos artigos selecionados, dois foram publicados em períodicos internacionais 

renomados, sendo eles Academy of Management Review e Accounting, Organizations and 

Society, cinco artigos foram publicodos em periódicos com classificação A2, B1 e B2, seis 

artigos foram publicados em periódicos com classificação qualis entre B3 a B5 e quatro 

artigos foram publicados em períodicos sem classificação qualis. 

Posteriormente, com a leitura dos artigos, foram adotados os filtros e, dessa forma, os 

periódicos foram selecionados, aproximando o seu conteúdo ao tema em estudo, assim, esse 

procedimento resultou na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Quantidade de artigos por ano, evento e periódico 

              

Periódicos A2, B1 e B2 90/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
Perspectivas em Gestão & 

Conhecimento 
     1     

 
1 

Revista da Avaliação da Educação 

Superior 
         1 

 
1 

Revista de Administração 

Contemporânea 
2          

 
2 

Revista de Administração da 

Universidade Federal de Santa 

Maria 

 1         

 

1 

Revista de Administração de 

Empresas – RAE 
1          

 
1 

Revista de Administração e 

Inovação – RAI 
1 

 
   

     

 
1 

Revista de Administração Pública 2  1  1       4 

Revista de Ciências da 

Administração – RCA 
1          

 
1 

Revista Economia & Gestão       1     1 

Revista Eletrônica de Estratégia & 

Negócios 
1      1    

 
2 

Revista Gestão e Planejamento           1 1 

Revista Gestão e Produção          1  1 

Revista Gestão Universitária na 

América Latina – GUAL 
  1 2 1      

 
4 

Revista Ibero-Americana de 

Estratégia – RIAE 
  1        

 
1 

Revista Informação & Informação 1           1 

Revista Organizações em Contexto        1    1 

Revista Pensar Contábil   1         1 

Revista Texto & Contexto – 

Enfermagem 
1          

 
1 

Revista Universo Contábil – RUC      1      1 

TOTAL 10 1 4 2 2 2 2 1 0 2 1 27 

 TOTAL GERAL (Periódicos) 1032 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para complementar o levantamento bibliográfico, foram realizadas buscas nos acervos 

da biblioteca da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), selecionando livros e textos 

de autores consagrados no assunto com a finalidade de dar maior robustez ao embasamento 

teórico da pesquisa. 

Outro recurso utilizado foi a busca por teses e dissertações ligadas ao tema no acervo 

da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, na busca por conteúdos, utilizando o 

recurso de pesquisa avançada e os termos “Planejamento Estratégico AND Universidade”, e a 

pesquisa retornou com 25 resultados. Após proceder a leitura dos resumos foram aproveitados 

seis trabalhos para compor o corpo teórico da pesquisa.  
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Sendo assim, o levantamento bibliográfico foi utilizado com a finalidade de responder 

ao primeiro e ao segundo objetivos específicos deste trabalho (as principais barreiras que 

afetam o planejamento estratégico e quais os métodos e modelos de ferramentas que ajudam a 

resolver esses entraves), além de ajudar no terceiro objetivo específico da pesquisa (identificar 

algumas medidas e ações que ajudarão a maximizar dentro da instituição a internalização do 

planejamento). Dessa forma, com o levantamento bibliográfico, visualizaram-se prováveis 

soluções para a implantação do planejamento estratégico no Campus São Vicente. 

 

3.2.3. Das Entrevistas Semiestruturadas 

Na intenção de aprofundar a investigação do fenômeno que ora se apresenta e no 

propósito de elucidar todos os fatos que envolvem a temática do planejamento estratégico no 

IFMT, optou-se, então, por fazer o uso da técnica da entrevista com a aplicação de um 

questionário. Para que a entrevista ocorresse de forma sistemática e lograsse êxito em seu 

propósito, foi elaborado um roteiro semiestruturado (apêndice C) baseado nas principais 

dificuldades apontadas por outros pesquisadores durante o levantamento bibliográfico. 

É importante destacar que, antes de ir a campo, o questionário passou por um pré-

teste, sendo aplicado de forma piloto com o assessor do diretor de administração e 

planejamento do Campus São Vicente. O mesmo foi escolhido devido sua proximidade com 

objeto do estudo, já que, por ser assessor do diretor de administração e planejamento do 

campus, o servidor é um dos responsáveis na autarquia por acompanhar o andamento das 

ações envolvendo o PDI. O pré-teste foi realizado a fim de validar o instrumento de coleta. 

Conforme preceitua Gil (2002), após elaborar o questionário ou roteiro da entrevista, é 

necessário que o mesmo passe por um pré-teste, a fim de garantir a exatidão do que se 

pretende medir. Dessa forma, no apêndice C deste trabalho encontra-se o modelo do roteiro 

da entrevista que foi testado e validado. 

As entrevistas foram estruturadas em duas seções, sendo a primeira seção composta 

pelo “questionário prévio” e a segunda seção pelo “roteiro semiestruturo”. A primeira parte da 

entrevista, composta pela aplicação do questionário prévio (apêndice B), teve por objetivo 

identificar e coletar os dados básicos dos entrevistados como sexo, faixa etária, escolaridade, 

área de formação, tempo de serviço no IFMT, o cargo de confiança ocupado e por quanto 

tempo está no cargo. Essas informações foram importantes para, posteriormente, identificar e 

atribuir ao entrevistado a autoria das respostas quando da aplicação do roteiro semiestruturado 

(apêndice C). 
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A segunda parte da entrevista, aplicação do roteiro semiestruturado (apêndice C), teve 

por finalidade responder ao primeiro objetivo específico da pesquisa, que é levantar as 

variáveis que mais influenciam no processo da implantação do PDI no IFMT Campus São 

Vicente. 

Para participar das entrevistas, foram selecionados os principais gestores do campus, 

sendo eles os responsáveis pela condução da atividade de planejamento. Ao início de cada 

entrevista, o entrevistador informou a cada entrevistado de que suas falas não seriam 

identificadas quanto ao seu nome ou cargo, dando-se denominações fictícias. Essa ação visou 

garantir o sigilo da fonte, bem como proteger o entrevistado sobre quaisquer consequências de 

sua fala, permitindo, assim, que o entrevistado pudesse se expressar de forma tranquila sua 

percepção da problemática, inclusive exteriorizando aspectos negativos e pontos polêmicos 

sobre o tema, já que sua identificação estaria resguardada. 

As entrevistas partiram das perguntas do Quadro 15 e foram realizadas in loco, com 

cada um dos gestores selecionados. 

 

Quadro 15 - Questões das entrevistas 

 
Perguntas realizadas nas entrevistas 

1º Você participou da elaboração do PDI 2019-2023? 

2º Você possui algum conhecimento técnico na área de planejamento estratégico? 

3º Quais foram as principais dificuldades encontradas no processo de elaboração no atual 

PDI?  

 
4º Durante as discussões da elaboração do PDI houve uma visão simultânea entre é o que 

estava sendo planejado e a execução? 

5º Após a elaboração do PDI você tomou conhecimento das metas estabelecidas no 

documento? 

6º Existe alguma estratégia, um método ou uma ferramenta que a instituição utiliza a fim 

de executar o PDI? 

7º Em sua opinião o PDI é executado de forma satisfatória em São Vicente? 

8º Quais são as dificuldades do campus para executar esse atual PDI? 

9º Existe uma mobilização ou participação ativa dos gestores de São Vicente a fim de 

motivar a executar o PDI? 

10º Participa ou participou de reuniões gerenciais a fim de discutir as ações em relação a 

execução do PDI? 

11º Existe resistência ou algum tipo de oposição dos servidores de São Vicente em relação a 

execução do atual PDI? 

12º Gostaria de deixar uma sugestão para melhorar o processo de execução do PDI em São 

Vicente? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As entrevistas foram realizadas pelo próprio pesquisador e autor desse trabalho, com o 

auxílio do Questionário Prévio (apêndice B) e do Roteiro Semiestruturado (apêndice C). A 

partir de um agendamento prévio, os registros foram gravados com autorização dos 

participantes. Em seguida, as gravações foram transcritas para análise. 

Após a entrevista e já em posse das informações coletadas, realizou-se a transcrição 

das falas dos entrevistados. Após essa etapa, efetuou-se a exploração minuciosa do material, 

objetivando a seleção dos elementos mais relevantes a fim de facilitar a compreensão. Na 

sequência, partiu-se para o processamento do material, classificando-os por meio de 

categorias. Por fim, após os dados serem coletados, transcritos, selecionados e categorizados, 

passou-se à etapa seguinte do processo: a interpretação das informações. 

Na fase de interpretação, foi possível extrair das entrevistas informações elementares 

apontando algumas das principais causas ou fatores que interferem na implantação do Plano 

de Desenvolvimento Institucional. Muitas das barreiras possuem correlação com a 

fundamentação teórica, reforçando, assim, vinculação entre os resultados obtidos 

empiricamente e as teorias. 

 

3.2.4. Da aplicação do questionário Survey 

O survey aplicado nesta pesquisa foi desenvolvido de forma eletrônica, com auxílio da 

ferramenta “formulários Google” ou “Google forms”. Nessa condição, a pesquisa de campo 

com a aplicação do questionário foi realizada no ambiente virtual. 

O emprego desse instrumento teve como propósito duas situações: primeiro, levantar 

informações sobre a elaboração e execução do PDI 2019-2023, averiguando se as dificuldades 

identificadas na literatura também estão presentes no processo de realização do PDI do 

campus; em segundo, verificar se ocorreram dificuldades além daquelas relatadas na literatura 

pesquisada. 

Previamente à aplicação do questionário, conforme recomendam Gil (2002) e Vergara 

(1990), foi feito um pré-teste para verificar o entendimento das questões, garantindo, então, a 

exatidão do resultado que se espera. Posteriormente, por meio da plataforma formulários 

Google, as questões foram encaminhadas aos respondentes via e-mail e WhatsApp. 

Após a coleta dos dados, procedeu-se, então, o tratamento das informações coletadas, 

passando pelas etapas de seleção, codificação e tabulação, assim descritas, conforme Lakatos 

e Marcononi (2003): 
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a) Seleção: É o exame minucioso dos dados, ou seja, em posse do material 

coletado, o pesquisador os submete a uma verificação crítica, com propósito de 

identificar falhas ou erros a fim de evitar informações confusas, distorcidas 

e/ou incompletas que porventura poderão prejudicar os resultados da pesquisa; 

b) Codificação: é a etapa da pesquisa em que os dados coletados que possuem 

relação são categorizados. Mediante a codificação, os dados são transformados 

em símbolos, podendo ser tabulados e contados, permitindo até que as 

informações ora qualitativas se transformem em quantitativas. Esse 

procedimento visa facilitar não só a tabulação, mas sua comunicação e 

compreensão. 

c) Tabulação: Momento em que os dados são distribuídos em tabelas, o que 

possibilita uma maior facilidade na verificação das inter-relações entre eles 

(nesta pesquisa, utilizou-se de softwares para tabular as informações). 

 

Findada a etapa de coleta e tratamento das informações, passou-se, então, para a fase 

subsequente, compreendida pela análise e interpretação dos dados. Neste instante, procedeu-

se com a análise crítica, método em que o pesquisador examina de maneira mais detalhada os 

dados decorrentes do trabalho estatístico, a fim de obter respostas aos seus questionamentos, 

procurando estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses 

formuladas comprovando ou refutando suas suposições (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Por meio da interpretação, o pesquisador realizou inferências entre os resultados 

obtidos e a teoria da área levantada pela pesquisa bibliográfica, dando, assim, um significado 

mais amplo às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos (LAKATOS; MARCONI, 

2003). Para representação dos dados coletados, foram construídos e utilizados recursos 

gráficos setoriais e gráficos de barras horizontais elaborados por meio de softwares. 

Por fim, as informações captadas, organizadas e interpretadas possibilitaram ao 

pesquisador propor uma solução para as problemáticas identificadas, e a ação mais adequada 

foi propor a adoção do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) somado a um conjunto 

de medidas que, juntas, propiciarão o aperfeiçoamento do processo de planejamento no 

Campus São Vicente. 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados coletados no campo por meio de 

pesquisas documentais, entrevistas com gestores e aplicação do survey aos servidores do 

IFMT. Na primeira parte, os documentos institucionais relacionados ao PDI foram analisados 

e, expondo seu conteúdo, foi possível vislumbrar a realidade da prática do PDI na instituição. 

Essa análise possibilitou ao pesquisador entender a condução do processo do planejamento no 

campus nos últimos anos, bem com a percepção dos órgãos gestores do PDI tem sobre a 

prática nos campi. 

Na sequência, por meio do relato das entrevistas dos gestores, foram descritas 

situações relacionadas ao processo de elaboração e execução do atual PDI, além de serem 

apresentados na visão de cada entrevistado os equívocos e acertos que ocorreram durante o 

processo, conhecimento técnico, engajamento da gestão e dos servidores, dificuldades no 

gerenciamento do planejamento e sugestões de melhoria. 

Por fim, com a aplicação do survey, expôs-se na perspectiva dos servidores o processo 

de planejamento institucional: como ele é visto pelos colaboradores em relação ao método 

utilizado na condução de sua elaboração, o gerenciamento e envolvimento da gestão e as 

chefias, nível de interesse pelas categorias, conhecimento técnico bem como sugestões para 

melhoria do processo. 

 

4.1. Da Realidade da instituição 

Em virtude da pesquisa documental realizada, foi possível apurar informações 

relevantes que permitiram aprofundar e descrever a realidade do PDI no IFMT e seus 

desdobramentos no Campus São Vicente. Dado o exposto, inicialmente foi feito uma 

contextualização do campus discorrendo sobre sua história. 

O Campus São Vicente, objeto deste estudo, oferece educação superior, nas 

modalidades Bacharelado, Licenciatura e Tecnológico. No Bacharelado, oferece os cursos de 

Agronomia (integral ou noturno) e Zootecnia. Na Licenciatura, tem oferta em Ciências da 

Natureza com habilitação em Biologia. Já o Ensino Tecnológico, oferta um curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. Em se tratando do Ensino Médio Integrado, são oferecidos os 

cursos de Técnico em Agropecuária e Técnico em Meio Ambiente, enquanto na Pós-

Graduação é ofertado o curso de Especialização em Ensino de Ciências da Natureza (IFMT, 

2019b). 
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Pode-se dizer que a instituição, em comparação com outros campi do mesmo órgão, 

tem porte médio. Atualmente, possui em seu quadro de servidores 83 professores efetivos, 7 

professores substitutos e 78 técnicos administrativos em educação para atender um número 

total de 1.133 alunos sendo 464 alunos de técnicos integrados ao Nível Médio, 618 alunos de 

cursos de graduação e 51 alunos de curso de Pós-graduação (IFMT, 2019b). 

A estrutura interna do IFMT São Vicente é constituída por uma direção geral, órgão 

máximo da instituição, e submetem-se a sua hierarquia todas as demais direções, 

coordenações e departamentos cujas funções básicas e competências estão relacionadas ao 

desenvolvimento de ações e processos ligados às áreas do ensino, pesquisa, extensão, 

administração e planejamento. A Figura 6 mostra o organograma do Campus São Vicente.
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Figura 6 – Organograma do Campus São Vicente 

 

 

Fonte: IFMT, (2019b).
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Abordando um pouco de sua história, localizado na Serra de São Vicente em 

Santo Antônio do Rio Abaixo, atualmente Santo Antônio do Leverger, o Campus São 

Vicente foi inaugurado em 14 de abril de 1943 como escola de “Aprendizado Agrícola 

Mato Grosso” com capacidade para atender 200 alunos de nível primário.  

Em 04 de setembro de 1979, a instituição passou a se chamar Escola 

Agrotécnica Federal de Cuiabá. Já em 16 de agosto de 2002, por meio de um decreto do 

Governo Federal, a escola passou a ser uma autarquia institucional autônoma, 

denominada CEFET CUIABÁ – Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá.  

Finalmente, em 29 de dezembro de 2008, mediante integração com o Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, a instituição passou 

a fazer parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

(IFMT,) criado nos termos da Lei nº. 11.892, e adotando o nome de Campus São 

Vicente (IFMT, 2019b). Na sequência, a Figura 7 exibe a foto da fachada do Campus 

São Vicente. 

 

Figura 7 – Foto do Campus São Vicente 

 
Fonte: IFMT, (2019b). 

 

Embora o Campus São Vicente tenha surgido em 14 de abril de 1943, a prática 

do planejamento estratégico na unidade se iniciou a partir do ano de 2009, com a 

criação dos institutos federais por meio da Lei nº 11.892. 

É importante ressaltar que a instituição já está em seu terceiro PDI, tendo o 

primeiro vigorado de 2009-2014, o segundo de 2014-2018 e o atual de 2019 a 2023. A 
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autarquia vem buscando, ao longo do tempo, aprimorar e sistematizar a diretriz. Em 

2017, o Campus São Vicente, através da inexigibilidade de licitação nº. 13/2017, 

direcionou R$ 20.000,00 em recursos para promover o curso de capacitação de 

planejamento estratégico na administração pública, curso foi ministrado aos servidores 

do campus para atuarem na elaboração do PDI 2019 - 2023 (FEDERAL, 2020). 

Já a Reitoria do IFMT, através da inexigibilidade de licitação nº. 17/2017, 

direcionou R$ 18.000,00 em recursos para promover o curso de elaboração de 

indicadores de desempenho institucional, também com o mesmo propósito de instruir os 

servidores da autarquia na condução do PDI, ou seja, somente para capacitação, a 

instituição investiu um total de R$ 38.000,00 a fim de qualificar seus servidores para 

construírem o planejamento da instituição (FEDERAL, 2020). 

Nessa lógica, em 2018, a instituição decidiu implantar uma nova metodologia na 

construção do PDI 2019-2023, empregando as metodologias da matriz SWOT, 

ferramenta frequentemente utilizada na análise de ambientes interno e externo da 

organização e a aplicação do método Balanced Scorecard (BSC) na estruturação do 

planejamento (IFMT, 2019a). 

Com a definição da metodologia, foi dado início à elaboração do planejamento 

estratégico, e a construção do PDI foi dividida em duas fases, sendo: a fase 1 

compreendida pelo processo de diagnóstico; e a fase 2 responsável pela elaboração da 

Matriz SWOT, Mapa Estratégico, indicadores de desempenho e metas, escrita da versão 

final do documento, consulta pública e envio do documento para análise do Conselho 

Superior do IFMT (IFMT, 2019a). 

Neste contexto, em 2018, conforme orientação da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional (PRODIN), órgão executivo do IFMT responsável por 

monitorar e acompanhar o PDI, cada campus teve a missão de construir sua matriz 

SWOT mediante a elaboração do diagnóstico organizacional na unidade. Para atender a 

essa solicitação, os dirigentes do Campus São Vicente promoveram reuniões com a 

participação dos docentes, técnicos administrativos e discentes da instituição. 

Para elaborar o diagnóstico organizacional do campus, a gestão apresentou, 

durante as reuniões, alguns dados. Por meio da formação de grupos de trabalho, esses 

dados foram analisados e discutidos, e após as discussões, com o relatório final 

apresentado pelos grupos de trabalho, foi possível utilizar as informações para gerar a 

Matriz SWOT – IFMT SVC como se confere na Figura 8. 
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Figura 8 – Matriz SWOT do IFMT Campus São Vicente  

  
Fonte: IFMT, (2019d). 
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Logo, por meio da matriz SWOT do IFMT Campus São Vicente, foi possível 

elaborar um diagnóstico da unidade, levantando e identificando os principais pontos de 

força e fraqueza bem como as oportunidades e ameaças que poderiam vir a beneficiar 

ou afligir o funcionamento do campus. O resultado apontou, por exemplo, que o campus 

possui, como pontos fortes, cursos alinhados com as demandas regionais, infraestrutura 

adequada e número de alunos. Já entre os pontos fracos, estão a alta carga horária dos 

cursos, rotatividade de servidores, qualidade de vida dos servidores e custo fixo 

elevado. 

Como algumas oportunidades identificadas pela SWOT, estão a demanda social, 

captação de recursos, trabalho remoto e relacionamento político regional. Já entre as 

principais ameaças, estão a remoção de servidores, falta de políticas de cooperação entre 

os entes federados e a concorrência interna e externa na oferta de cursos. 

Dando seguimento, após o período das discussões e a construção da SWOT 

pelos campi e reitoria, a PRODIN reuniu as matrizes de todas as unidades e, 

compilando as informações, construiu a matriz SWOT da instituição IFMT. O resultado 

desse processo pode ser observado na Figura 9. 
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Figura 9 – Matriz SWOT do Instituto Federal de Mato Grosso 

 

Fonte: IFMT, (2019a). 
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Por meio da elaboração da Matriz SWOT, foi possível gerar um diagnóstico da 

real situação da instituição. Como se percebe, a Matriz SWOT, empregada pelo IFMT, 

não é uma matriz comumente utilizada e apresentada na literatura, pois se trata de uma 

matriz SWOT avançada. Além de fazer uma análise dos ambientes internos e externos 

da organização, ela também faz um estudo dos quadrantes cruzando as informações e 

atribuindo graus de relação entre cada aspecto. 

Outra função desse método é definir, entre os aspectos levantados, aqueles que 

mais se destacam, por exemplo, determinando quais as maiores forças e fraquezas da 

instituição, bem como suas maiores ameaças e oportunidades. Nesse sentido, para 

compreender o funcionamento da matriz, é necessário primeiro entender o significado 

dos valores atribuídos a cada relação e, para isso, o método concede os valores 0, 1, 3 e 

5 para avaliar o nível de relacionamento entre os pontos de cada quadrante, conforme se 

observa no Quadro 16.  

 

Quadro 16 - Nível de relação entre os aspectos da SWOT 

Classificação das relações Significado 

0 Nenhuma relação entre os aspectos 

1 Pouca relação ou relação fraca entre os aspectos 

3 Há uma relação moderada entre os aspectos 

5 Existe uma relação forte entre os aspectos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ainda em relação à matriz SWOT, na Figura 9, por exemplo, ao fazer a análise 

cruzada dos quadrantes envolvendo forças e oportunidade, o aspecto “servidores 

qualificados” (forças) apresentou uma forte relação com os aspectos “parcerias” e 

“captação de recursos” (oportunidades), sendo atribuído a essa relação a pontuação 5. 

Isto quer dizer que, por meio dos servidores qualificados, a instituição tem a 

oportunidade de aumentar a captação de recursos externos e de formar mais parcerias 

com outros órgãos e instituições. 

Após atribuir os valores para cada relação, o método propõe que se faça o 

somatório das pontuações, para, então, chegar aos resultados apresentados nas linhas e 

colunas classificadas como subtotal (ST). 
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Na sequência, são realizados dois procedimentos, sendo o primeiro o somatório 

dos subtotais entre as linhas verticais, e o segundo a subtração dos valores dos subtotais 

que se encontram nas linhas horizontais. O resultado dessas operações deu origem aos 

campos intitulados “TOTAL”. 

Finalmente, depois de concluir todas as etapas anteriores, é possível perceber 

que os aspectos com maior grau de relevância para a instituição são aqueles que 

receberam a maior pontuação nas linhas e colunas dos totais. Sendo assim, os resultados 

apontaram, por exemplo, que dentre as maiores forças (os potenciais) da autarquia, 

estão a autonomia de gestão administrativa, pedagógica e financeira, e a qualidade do 

ensino baseado na integração do ensino, pesquisa e extensão, recebendo, as duas, a 

pontuação 30.  

Dentre suas vulnerabilidades, ou seja, pontos fracos, estão a infraestrutura física 

e equipamentos deficitários e a alta rotatividade dos servidores, recebendo, 

respectivamente as pontuações 32 e 36. Em relação às maiores oportunidades, 

destacam-se as parcerias e a captação de recursos com a pontuação de 4 e 2. Por fim, 

entre as principais ameaças, estão a instabilidade política e serviços públicos 

complementares insuficientes, recebendo a pontuação de -10 e -9. 

Como se pode notar, a metodologia utilizada para elaborar a matriz SWOT do 

IFMT exigiu dos participantes um nível de conhecimento razoável sobre o assunto. 

Nesse sentido, no decorrer da pesquisa ficou constatado que boa parte dos servidores 

apontou dificuldades na utilização dessa metodologia, o que possibilitou conjecturar que 

a capacitação dos servidores para aplicar o método não foi adequada. 

Na fase 2, mediante aplicação da metodologia do Balanced Scorecard (BSC), a 

PRODIN elaborou o mapa estratégico da instituição além dos indicadores de 

desempenho. A função do mapa estratégico no IFMT é auxiliar a gestão e os demais 

colaboradores a visualizarem as estratégias de maneira coesiva, integrada e sistemática. 

Já os indicadores têm o papel de verificar se a instituição está alcançando os objetivos 

determinados pelo PDI. Na figura 10, é possível conferir o mapa estratégico do IFMT. 

 

  



 

82 
 

Figura 10 – Mapa estratégico do IFMT (2019 - 2023) 

 
Fonte: IFMT, (2019a). 

 

Mediante a concepção do mapa estratégico do IFMT, evidenciaram-se os 

principais desafios que a instituição terá que confrontar para garantir o cumprimento de 

sua missão e visão. 

Por fim, depois de cumpridas todas as etapas, a PRODIN redigiu o documento 

final PDI 2019-2023 e o encaminhou para ser apreciado pelo Conselho Superior 
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(Consup). O documento foi aprovado pelo Conselho, conforme consta da resolução nº 

13/2019. O PDI 2019-2023 representa a síntese de uma série de procedimentos e ações 

distintas que, juntas, resultaram na construção do documento. A Figura 11 representa o 

fluxograma envolvendo todos os procedimentos que foram necessários para a 

elaboração do PDI. 
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Fonte: Adaptado (IFMT, 2019a)

 

Figura 11 – Fluxograma das etapas de elaboração do plano de desenvolvimento institucional do IFMT 2019-2023 
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Depois do processo de elaboração do PDI 2019-2023 ter sido finalizado, a 

PRODIN emitiu um comunicado, por meio do memorando circular nº 124/2018, 

direcionado aos Pró-Reitores, Diretores Gerais, Diretores Sistêmicos e Diretora 

Executiva, orientando-os a elaborarem os planos de ações a fim implantarem o PDI.  

Em anexo ao memorando, a PRODIN encaminhou um modelo de plano de ação 

baseado no 5W2H a ser adotado pelas unidades. A Figura 12 mostra o modelo enviado. 

 

Figura 12 – Modelo de Plano de Ações Anual - (UNIDADE) - 2019 

 
Fonte: Documento interno (2018). 

 

Em atendimento à orientação da PRODIN, o Campus São Vicente formulou e 

disponibilizou em seu site o documento “Plano de Ações de Curto Prazo do Campus 

São Vicente Janeiro a Dezembro de 2019” (IFMT, 2019c). Neste documento em 

formato de planilha, foram relacionadas todas as ações que o campus se propôs a 

realizar durante o ano de 2019. 

No entanto, ao analisar o Plano de Ações do Campus São Vicente, percebe-se 

que as dificuldades descritas nos relatórios de gestão 2016, 2017 e 2018 ainda 

persistem, ou seja, dificuldades em quantificar e desdobrar as metas em ações, 

atividades sem prazo ou confusas, ausência de responsáveis pela execução, 

subjetividade nas ações e dificuldade no alinhamento de objetivos são algumas das 

falhas perceptíveis no documento, conforme se observa nas Figuras 13, 14, 15 e 16. 

  



 

86 
 

Figura 13- Plano de ação Campus São Vicente (Departamento de Ensino Sede) 

 
Fonte: (IFMT, 2019d). 

 

Na Figura 13, é possível verificar que as ações estabelecidas estão confusas e 

genéricas. Essas falhas são classificadas na literatura como dificuldade em desdobrar o 

plano estratégico em ações práticas. Percebe-se, ainda, a ausência do nome de 

servidores responsáveis pela execução da atividade e a inexistência de um prazo mais 

exato para conclusão das tarefas. 

 

Figura 14 – Plano de ação Campus São Vicente (Gabinete) 

 
Fonte: (IFMT, 2019d). 

 

Ao analisar a Figura 14, pode-se perceber algumas falhas, como a ausência do 

nome do servidor responsável pela execução da ação, além de diversas tarefas 

aglutinadas com prazos imprecisos. 
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Figura 15 – Plano de ação Campus São Vicente (Departamento de Produção) 

 
Fonte: (IFMT, 2019d). 

 

É possível constatar, na Figura 15, que os campos relacionados aos prazos para 

execução das ações não foram preenchidos, assim como o nome do responsável pela 

realização das atividades e as informações de como desenvolver as ações para atingir o 

objetivo proposto. Essas dificuldades são classificadas na literatura como coordenação 

ineficiente das atividades a serem executadas. 

 

Figura 16 – Plano de ação Campus São Vicente (Departamento de Pesquisa) 

 
Fonte: (IFMT, 2019d). 

 

Na Figura 16, é possível observar a ausência de prazos para execução das ações, 

assim como a inexistência da nomeação de responsáveis pela execução das tarefas. 

Diante do exposto, é válido destacar que, embora o campus tenha criado o plano 

de ação baseado no 5W2H, esse instrumento não tem sido utilizado de maneira eficiente 

pelos gestores. É perceptível a dificuldade técnica em utilizar a ferramenta, e devido a 

essa adversidade, o instrumento foi negligenciado pelos dirigentes do campus, conforme 

se constatou posteriormente durante as entrevistas. 
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Portanto, é possível depreender que, embora a utilização da metodologia do BSC 

na concepção do planejamento do IFMT tenha tido resultados positivos para a 

instituição, a etapa de execução dos planos continua apresentando fragilidades, pontos 

como dificuldades em criar um plano de ação de forma organizada, problemas em 

internalizar a gestão estratégica e falta de capacidade técnica são algumas das causas 

percebidas no processo. 

Ainda de acordo com os relatórios de gestão 2016, 2017 e 2018 emitidos pela 

PRODIN, informou-se que, ao realizar o levantamento das informações, teve 

dificuldades em obter respostas concisas dos campi, problemas como desalinhamento de 

objetivos, metas numerosas e subjetivas, dificuldade em quantificar as ações e 

resultados difusos foram algumas das justificativas apresentadas pelo órgão para tal 

dificuldade (IFMT, 2019d). 

Seguindo o entendimento, no relatório de autoavaliação do IFMT Campus São 

Vicente 2015-2017, publicado em 2018, elaborado pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), foram apontadas diversas fragilidades envolvendo os desdobramentos do PDI no 

Campus São Vicente. No Quadro 17, estão elencadas as fragilidades mais relevantes 

mencionadas no relatório da comissão. 

 

Quadro 17 - Apontamentos sobre as fragilidades na condução do PDI 

Principais fragilidades 

1º Demonstrou que 65,11% dos discentes não conhecem o PDI. 

2º 

Verificou-se que 68,33% dos docentes e 46,34% dos técnicos consideram insuficiente a 

participação da comunidade acadêmica no processo de Planejamento Institucional. 

3º 
Averiguou-se que 63,33% dos docentes e 41,46% dos técnicos consideram insuficientes 

mecanismos de avaliação e acompanhamento do planejamento. 

4º 
Verificou-se que 61,67% dos docentes e 31,71% dos técnicos consideram insuficiente o 

cumprimento das metas do PDI planejadas; 

5º 

Constatou-se que 41,67% dos docentes consideram que o desenvolvimento do IFMT previsto 

no PDI e o orçamento são cumpridos de forma insuficiente; 

6º 

Quanto o quesito dos mecanismos que comprovam a aplicação, modificação e a divulgação da 

revisão efetiva do PDI, 46,30% dos docentes consideraram insuficientes; 
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Principais fragilidades 

7º 

Em relação a participação dos dirigentes, servidores e colegiados na aplicação, modificação e 

a divulgação da revisão efetiva do PDI, percebe-se que 49,09 % dos docentes consideraram 

insuficiente. 

Fonte: Relatório da CPA (2018). 

 

Diante de todo o achado, percebe-se que, apesar da elaboração do PDI ao longo 

dos últimos anos ter sido aperfeiçoado e apresentado melhoras, a sua implantação pelos 

campi não tem acompanhando a mesma evolução, apresentando, nesta fase, inúmeras 

barreiras e dificuldades (IFMT, 2019a). 

Perante as informações coletadas, encontra-se amparo nos achados para a 

realização da pesquisa e a busca por compreender os motivos que dificultam a 

implementação das diretrizes do PDI no Campus São Vicente e o que pode ser feito 

para aperfeiçoar a diretriz buscando torná-la mais efetiva. 

 

4.2. Resultado da aplicação do questionário aos gestores 

Esta seção apresenta os resultados relacionados a aplicação dos questionários 

apêndices B e C direcionados aos gestores do IFMT Campus São Vicente. Foram 

selecionados para a entrevista 7 gestores, sequenciando as informações segundo as 

categorias de análise elencadas. 

Os questionários foram aplicados presencialmente entre os meses de janeiro e 

fevereiro de 2020. A seguir, na Tabela 3, apresenta-se o perfil dos entrevistados e 

informações como idade, tempo de serviço público e o grau de escolaridade entre outras 

informações.  

 

Tabela 3 – Perfil dos gestores públicos entrevistados 

  
Nº % 

Sexo 
 

7 100 

 
Masculino 4 57 

 
Feminino 3 43 

Idade 7 100 

 
18 a 25 anos 0 0 

 
26 a 35 anos 1 14 

 
36 a 45 anos 4 57 

 
46 anos ou mais 2 29 

Grau de escolaridade 
 

7 100 

 
Ensino Médio 0 0 

 
Ensino Superior 1 14 
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Nº % 

 
Especialização 0 0 

 
Mestrado 4 57 

 
Doutorado 2 29 

 
Téc. em Administração  0 0 

Tempo de serviço no IFMT 7 100 

 
Menos de 03 anos 0 0 

 
03 a 06 anos 0 0 

 
07 a 10 anos 3 43 

 
Acima de 10 anos 4 57 

Tempo no Cargo Atual de Gestor 7 100 

 
Menos de 1 ano 2 28 

 
01 a 02 anos 2 28 

 
03 a 04 anos 3 44 

 
Acima de 04 anos 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em razão do cumprimento do protocolo de ética, que assegura anonimato aos 

participantes, foram criadas denominações fictícias, que serão citadas ao longo das 

análises. Devido ao anonimato, algumas informações tiveram que ser omitidas no 

referido quadro. Então, o Quadro 18 apresenta as denominações fictícias utilizadas. 

 

Quadro 18 – Relação dos entrevistados e denominação fictícia 

Ator Sigla 

Entrevistado 1 E1 

Entrevistado 2 E2 

Entrevistado 3 E3 

Entrevistado 4 E4 

Entrevistado 5 E5 

Entrevistado 6 E6 

Entrevistado 7 E7 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na sequência, o Quadro 19 apresenta as categorias de análise da discussão que 

guiaram a análise das entrevistas. 
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Quadro 19 - Organização das categorias de análise 

Categorias 

c1 Participação de atores na formulação do PDI 

c2 Conhecimento técnico dos atores 

c3 Dificuldades no processo de formulação do PDI 

c4 Nível de conhecimento sobre o PDI 

 c5 Adoção de ferramentas de execução 

c6 Percepção e dificuldades sobre a execução do atual PDI 

 c7 Envolvimento da Gestão no processo de execução 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como mencionado anteriormente, no PDI do IFMT encontram-se informações 

como missão, visão e valores, metas e objetivos que deverão guiar as atividades das 

unidades. No Campus São Vicente, a programação de ações com a intenção de cumprir 

as metas e objetivos definidos no documento ficam a cargo do diretor geral e sua equipe 

gestora junto com os coordenadores. 

Desse modo, a apresentação dos resultados da aplicação do questionário elucida 

os fatores que dificultam ou interferem na implantação das diretrizes do planejamento 

estratégico no campus, bem como reúne informações que ajudam a propor uma solução 

para a problemática. 

As questões respondidas e os resultados obtidos são apresentados adiante 

conforme as categorias, acompanhadas de considerações apoiadas no referencial teórico 

do capítulo 2 desta dissertação. 

 

Categoria c1: Participação de atores na formulação do PDI 

 

A primeira categoria reúne informações sobre a participação e o envolvimento 

dos principais gestores da instituição na elaboração do PDI 2019-2023. 

Dessa forma, essa participação é importante, pois o envolvimento dos gestores é 

um fator muito positivo e importante na construção e, posteriormente, na execução do 

Plano de Desenvolvimento Institucional. Ele é a figura central do processo, pois entre 

outras competências que lhe cabem estão a de conduzir o processo bem como de 

garantir que toda sua equipe esteja alinhada e motivada a cumprir os objetivos da 

instituição. 

Para obter a informação, lançou-se o seguinte questionamento: Você participou 

da elaboração do PDI 2019-2023? 
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Nessa primeira categoria, pôde-se verificar que dos 7 gestores entrevistados, 4 

deles disseram que participaram do processo de elaboração do PDI. Porém, 3 deles 

alegaram não terem participado do processo de construção do documento. Abaixo, o 

Gráfico 1 mostra o percentual. 

 

Gráfico 1 – Percentual de participantes na elaboração do PDI 2019-2023 

 
Fonte: Pesquisa a campo (2020). 

 

Diante das informações obtidas, foi levantado o motivo da não participação de 

alguns dos gestores no processo e, de acordo com os relatos, os motivos da não 

participação estavam relacionados às dificuldades de horários devido a outras demandas 

da instituição e por motivos de saúde, conforme se observa no seguinte trecho das falas:  

 

Entrevistado E4 

Estava de licença médica. 

Entrevistado E5 

Um dos motivos da não participação é justamente a dificuldade de 

horários pra gente estabelecer essas reuniões pra realmente se discutir, 

geralmente as reuniões tem uma duração até longa mas pra um documento 

com esse peso a gente precisaria de mais tempo pra discuti-lo. É, não diria 

que pouco da elaboração, pra elaboração do documento, mas pouco tempo 

pra nós enquanto campus devido a nossa jornada de trabalho, nosso curso ele 

ocupa a semana toda o único dia disponível é segunda pela manhã onde todos 

conseguem sentar e discutir e é também estávamos muito imbuídos na 

elaboração de regulamentos e regimentos que a gente não tinha ainda 

definidos, então nós tínhamos outras demandas também, então acaba as 

vezes você acaba tendo que optar por aquilo que você precisa fazer e 

acaba muitas vezes optando pelo emergencial. 

 

Já para o entrevistado E6, não foi possível identificar o motivo de sua ausência 

no processo de elaboração do PDI. 

43% 

57% 

Não

Sim
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Categoria c2: Conhecimento técnico dos atores 

 

A segunda categoria reúne informações sobre o conhecimento técnico que os 

gestores têm sobre o tema planejamento estratégico. Esse conhecimento técnico é 

extremamente importante, uma vez que é papel do gestor coordenar o processo de 

construção do planejamento bem como comandar sua equipe na elaboração dos planos 

de ação para sua execução, acompanhar ou monitorar o planejamento, colhendo 

feedbacks a fim de aprimorar os processos, e manter sua equipe motivada e alinhada 

quanto aos objetivos e metas por ele traçados. 

Nesse sentido, para levantar as informações quanto ao conhecimento técnico dos 

gestores, foi perguntado: Você possui algum conhecimento técnico na área de 

planejamento estratégico? 

Diante das respostas, foi evidenciado que todos os gestores possuíam algum 

conhecimento sobre o tema e todos declararam ter realizado cursos de curta duração. 

Ainda nesse quesito, durante as entrevistas, pode-se perceber que o conhecimento 

adquirido nesses cursos foi superficial. A seguir, constam trechos dos discursos que 

corroboram com a percepção do entrevistador, como:  

Entrevistado E2  

De formação regular não, apenas cursos de curta duração 

Entrevistado E1 

A parte de conhecimento técnico apenas acadêmico e alguns cursos que eu 

fiz off-line, eu tive alguns cursos rápidos de formação estratégica com 

plataforma do ENAP da ESAF cursos de 40 horas, 60 horas curta 

duração. 

Entrevistado E3 

Nós fizemos um curso aqui deve tem uns no primeiro ano de gestão teve 

sobre planejamento que a gente utilizo isso e como constrói diretrizes, um 

conhecimento simples um curso foi feito de vinte horas pra isso cada um 

deles, então tem quarenta horas nisso, mas dizer que é um conhecimento 

consistente não sei, mas eu estudei. 

Entrevistado E4 

Minha área não tá relacionada a administração a gente só teve dois cursos de 

planejamento aqui dentro do campus mesmo relacionado com essa temática. 

Curta duração foram ambos os cursos de quarenta horas. 

Entrevistado E5 

Sinceramente bastante superficial fiz alguns cursos, mas cursos rápidos, 

tenho aplicado algumas coisas desses cursos, mas não tenho um uma visão 
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aprofundada de planejamento estratégico. Fiz um curso rápido, curso de 

quarenta horas, rápido. 

Entrevistado E6 

Então nessa área de planejamento estratégico é o conhecimento é aqueles 

cursos que a instituição oferece e põe as vezes cada ano um curso ou outro 

e que a gente faz esses cursos de planejamento estratégico, como planejar 

questão de metas objetivos nessa área dessa situação dos cursos que a gente 

eu acho que já fiz uns dois ou três na instituição. São cursos de 40 horas 

de duração eu só não lembro agora o nome deles assim né, o período 

também pra te falar, mas nesses três anos já fiz uns três cursos. 

Entrevistado 7 

Sim, eu diria que sim, eu já fiz aqueles, alguns cursos de capacitação de 

planejamento e planejamento estratégico o meu conhecimento tá 

relacionado esses cursos de capacitação não de formação que minha 

formação foi de... eu sou licenciado em ciências agrícolas de graduação e 

minhas pós-graduações mais na área de ciências agrárias. Na verdade mais de 

um, a gente fez quando eu estava na diretoria de políticas e planejamento do 

IFMT, politicas públicas, eu fiz um curso de planejamento estratégico 

depois a gente foi fazendo alguns outros inclusive depois que eu saí da 

diretoria a gente fez cursos que foram ofertados aqui pelo campus, na 

parte de gestão e planejamento que eu fiz esses cursos de capacitação, mas 

todos de carga horária baixa talvez 30, talvez 20 horas, não recordo. 

 

Tendo em vista o grau de importância de seu papel hierárquico e sua relevância 

na condução do planejamento, espera-se que os gestores tenham um nível de 

conhecimento consistente sobre o tema. Porém, esse conhecimento não é visto diante de 

algumas falas captadas, o que permite supor que há uma dificuldade, ou mesmo certo 

desinteresse de alguns dirigentes em aprofundar seus conhecimentos sobre o conteúdo. 

Tal postura desperta preocupação e serve até como explicação para justificar a 

dificuldade que o campus apresenta para conseguir implantar o PDI, o que permite 

conjecturar que o planejamento não vem funcionando de forma plena em São Vicente. 

Nesse sentido, Pereira (2006) afirma que a falta de treinamento e o pouco 

interesse dos membros da organização no processo de planejamento é um dos 

obstáculos que dificultam a implantação do planejamento estratégico na organização 

pública.  

 

Categoria c3: Dificuldades no processo de formulação do PDI 

 

A terceira categoria apresenta as informações coletadas em campo sobre as 

principais dificuldades apontadas pelos gestores durante a fase de construção do PDI 

2019-2023. Essas informações são relevantes para a pesquisa, pois, a partir delas, será 

possível verificar se alguns dos princípios, como participação da comunidade, 
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conhecimento e domínio técnico das ferramentas, tempo para discussões entre outros, 

foram observados pelos gestores durante o processo da elaboração do PDI, além de 

outras dificuldades que se fizeram presentes na condução dos trabalhos. 

Dando seguimento, para se captar as informações, foi lançado o seguinte 

questionamento: Quais foram as principais dificuldades encontradas no processo de 

elaboração do atual PDI? 

Como resultado, pode se observar que surgiram diversos obstáculos durante a 

elaboração do planejamento da autarquia. De acordo com dois entrevistados, a principal 

dificuldade apresentada estava relacionada à metodologia escolhida na fase de 

diagnóstico, e que tanto os responsáveis por coordenar o processo quanto os demais 

envolvidos não detinham o pleno domínio das ferramentas que foram propostas para 

conduzir o processo. Esse fato pode ser observado conforme demonstram os 

depoimentos a seguir:  

Entrevistado E3 

“A metodologia não estava clara, entendeu? Como é que você faz um 

planejamento sem definir a metodologia”. 

Entrevistado E1 

As planilhas principalmente por que por mais que eu entenda a matriz 

SWOT, entenda a matriz GUT, consiga identificar esses dados o IFMT ele 

trabalhou com uma matriz que já unifica esses dados e ela ficou um 

pouco confusa da gente entender, uma hora a gente achava que o número 

tinha que crescer só que na verdade, tinha que ser lido ao contrario, 

aquela matriz deu um trabalho pra gente entender, então tecnicamente 

falando a consolidação desse resultado dentro daquela matriz SWOT daquele 

modelo de trabalho foi um pouco cansativo, até hoje se tu me perguntar agora 

pra mim fazer a leitura daquela planilha eu vou ter que refrescar um pouco a 

memória pra poder explicar ela pra você porque se não vou me perde ali 

dentro. 

Entrevistado E2 

Tiveram dificuldades em todos os processos desde levantamento de dados, 

porque não há uma sistematização regular aqui na escola de registro de 

dados, só em alguns setores muito embora os dados estão aí, e percebi 

também dificuldade das pessoas com relação a técnica de matrizes que a 

gente usou de SWOT e o pessoal teve um pouco de dificuldade no início 
com isso. 

 

Seguindo esse raciocínio, para o entrevistado E3, as pessoas encarregadas de 

conduzirem os trabalhos nos campi não tiveram tempo hábil para se prepararem de 

forma adequada para conduzir o processo. Essa afirmativa é percebida no trecho a 

seguir: 

Entrevistado E3 
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A metodologia não estava clara, entendeu? Como é que você faz um 

planejamento sem definir a metodologia então foi assim, eles fizeram 

inclusive um treinamento com alguns servidores, poucos servidores na 

comissão inteira foram os diretores alguns encarregados, poucos 

encarregados pra fazer um treinamento de dois ou três dias em Cuiabá 

para depois já estartar o processo, então a metodologia da própria que é a 

área responsável pela PRODIN na época foi feita não posso dizer as pressas, 

mas assim o tempo de organização de transmitir pra quem ia conduzir o 

trabalho nos campis foi muito curto e a metodologia não estava clara, no 

meio do caminho foram pedindo coisas inclusive informações. 

 

Outro obstáculo identificado durante as entrevistas foi a falta de dados 

quantitativos prévios para embasar as decisões. De acordo com os entrevistados, a 

instituição não possui um método sistematizado e regular de registro de dados, o que 

dificultou o processo de elaboração do PDI. Essa dificuldade foi percebida nos 

seguintes trechos dos depoimentos:  

 

Entrevistado E2 

Tiveram dificuldades em todos os processos desde levantamento de 

dados porque não há uma sistematização regular aqui na escola de 

registro de dados, só em alguns setores muito embora os dados estão aí, e 

percebi também dificuldade das pessoas com relação a técnica de matrizes 

que a gente usou de SWOT e o pessoal teve um pouco de dificuldade no 

início com isso. 

Entrevistado E3 

A forma de diagnóstico que foi feito, primeira avaliação do PDI passado, já 

foi, que a gente já teve o PDI anterior e avaliação dele já não foi com dados 

quantitativos de melhoria não foi e segundo a forma de coleta de dados de 

informação em geral também ela foi muito de muito mesmo espaçada não 

tinha critérios bem objetivos em número de dados com dados 

quantitativos pra isso, tinha experiência que ela é válida, mas toda 

experiência é muito subjetiva. Então a maior dificuldade aqui no nosso 

campus a gente construiu esses dados, foram construídos dados, gráficos pra 

isso, mas a maior dificuldade que eu percebi foi isso, não tinha uma 

avaliação do PDI passado e a constituição de dados numéricos dados 

quantitativos para formular algumas políticas não aconteceram então 

estava tudo baseado em experiência, experiência tem um aspecto subjetivo 

muito grande. 

 

O levantamento de dados prévios para embasar a elaboração do planejamento é 

um fator imprescindível para gerar um bom plano estratégico, pois é através desses 

dados que as decisões se tornam mais objetivas, além de transmitir maior segurança ao 

processo. Essa afirmativa corrobora com a ideia admitida por Giacobbo (1997) quando 

afirma que a realização de estudos especiais e de levantamento de informações contribui 

para a geração de um planejamento mais efetivo. 
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Em relação ao exposto, o aspecto subjetivo produzido pela falta de dados 

quantitativos para alicerçar o processo de elaboração do planejamento causa certa 

preocupação, já que estruturar um planejamento estratégico baseado somente em 

aspectos subjetivos, como intuição ou experiência, pode não retratar fielmente a 

realidade da instituição e, por consequência, prejudicar o bom desempenho do 

planejamento. Essa preocupação também é evidenciada por um dos gestores conforme 

trecho a seguir: 

Entrevistado E3 

A forma de diagnóstico que foi feito, primeira avaliação do PDI passado, já 

foi, que a gente já teve o PDI anterior e avaliação dele já não foi com dados 

quantitativos de melhoria não foi e segundo a forma de coleta de dados de 

informação em geral também ela foi muito de muito mesmo espaçada não 

tinha critérios bem objetivos em número de dados com dados 

quantitativos pra isso, tinha experiência que ela é válida, mas toda 

experiência é muito subjetiva. Então a maior dificuldade aqui no nosso 

campus a gente construiu esses dados, foram construídos dados, gráficos pra 

isso, mas a maior dificuldade que eu percebi foi isso, não tinha uma avaliação 

do PDI passado e a constituição de dados numéricos dados quantitativos 

para formular algumas políticas não aconteceram então estava tudo 

baseado em experiência, experiência tem um aspecto subjetivo muito 

grande. 

 

Seguindo o tópico, outro problema apontado pelos entrevistados é referente ao 

prazo curto dedicado às discussões, isto é, durante o processo, houve pouco tempo 

reservado a esse propósito, o que prejudicou, inclusive, a participação de um dos 

gestores nas reuniões, já que o mesmo tinha outras demandas no mesmo período. Essa 

problemática foi expressa nas entrevistas, como se observa nos comentários a seguir: 

 

Entrevistado E5 

Sim, inclusive um dos motivos da não participação é justamente a 

dificuldade de horários pra gente estabelecer essas reuniões pra realmente 

se discutir, geralmente as reuniões tem uma duração até longa, mas pra um 

documento com esse peso a gente precisaria de mais tempo pra discuti-

lo. É, não diria que pouco da elaboração, pra elaboração do documento, mas 

pouco tempo pra nós enquanto campus devido a nossa jornada de trabalho, 

nosso curso ele ocupa a semana toda o único dia disponível é segunda pela 

manhã onde todos conseguem sentar e discutir e também estávamos muito 

imbuídos na elaboração de regulamentos e regimentos que a gente não 

tinha ainda definidos, então nós tínhamos outras demandas também então 

acaba, as vezes você acaba tendo que optar por aquilo que você precisa 

fazer e acaba muitas vezes optando pelo emergencial. 

Entrevistado E4 

Alguns colegas meus de profissão se referiram da seguinte maneira “que 

colocou tal curso lá com aquele nome com aquela proposta porque foram 

pegos de surpresa, que não tiveram tempo pra pensar pra analisar e ai colocou 

proposta de curso” e hoje eles já tem uma outra opinião sobre essa questão de 
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oferta, então isso foi acho que foi uma das dificuldade, pouco tempo assim 

de encontro entre os servidores pra discutir essa temática. 

Por fim, identificou-se que havia falta de clareza quanto às questões legais 

envolvendo a concepção do PDI, além de dificuldades técnicas relacionadas ao 

estabelecimento de metas e critérios para avaliação, acompanhamento e monitoramento 

daquelas metas. Nesse sentido, o depoente fez os seguintes relatos: 

Entrevistado E7 

A gente tinha uma dificuldade realmente de entender o que que de fato 

compunha como obrigatório, como itens obrigatórios o que que era de 

amparo legal ou o obrigatório a constar naquele documento isso foi 

motivos realmente de muitas discussões apesar de que a gente tinha uma 

equipe muito grande na elaboração multidisciplinar, mas eu acho que 

pairava muita dúvida sobre o que que é de fato obrigatório constar 

naquele documento. 

 

Entrevistado E7 

Eu recordo que uma das dificuldades que nós tínhamos muito grande era 

de estabelecer metas para cumprir o que nós estávamos propondo, como 

atingir aquelas metas e isso foi uma dificuldade muito grande, delinear 

papéis, funções ali que estávamos descrevendo também atribuições aquilo 

também foi uma dificuldade que a gente estava identificando, eu creio que a 

maior dificuldade era isso mesmo, especialmente é descrever as metas a 

serem cumpridas. 

 

Para facilitar a visualização das barreiras identificadas na concepção do PDI 

2019-2023, foi elaborada uma síntese das principais problemáticas identificadas por 

cada gestor, conforme se verifica no Quadro 20. 

 

  Quadro 20 – Dificuldades no processo de elaboração do PDI 

Entrevistado Dificuldades no processo de elaboração do PDI 

E1 
 Dificuldades com a metodologia proposta para realizar o diagnóstico 

(matriz SWOT). 

E2 

 Dificuldades com a metodologia proposta para realizar o diagnóstico 

(matriz SWOT); 

 Ausência de dados prévios para embasar as proposições. 

E3 

 Dificuldades com a metodologia; 

 Ausência de dados prévios para embasar as proposições; 

 Pouco tempo de preparação para organizar o processo no campus. 

E4 
 Pouco tempo destinado aos encontros dos servidores para discussão da 

temática. 

E5 
 Pouco tempo destinado aos encontros dos servidores para discussão da 

temática. 
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Entrevistado Dificuldades no processo de elaboração do PDI 

E7 

 Dificuldades técnicas para estabelecer metas; 

 Falta de clareza quanto às questões legais; 

 Dificuldade de entender o que eram itens obrigatórios a constar no 

documento. 

Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

De acordo com o quadro 20, diversas barreiras foram apontadas pelos gestores 

como fator de empecilho à elaboração do PDI no campus. Diante das ocorrências 

levantadas, foi possível conceber um ranking por ordem decrescente, observando os 

registros mais citados pelos entrevistados, conforme se observa na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Síntese das dificuldades apresentadas no processo de elaboração do PDI 

Barreiras 

Frequência 

(número de 

gestores) 

% 

Dificuldades com a metodologia 3 43 

Ausência de dados prévios para embasar o processo 2 29 

Pouco tempo destinado aos encontros dos servidores 2 29 

Pouco tempo de preparação para organizar o processo 1 14 

Dificuldades técnicas para estabelecer metas 1 14 

Falta de clareza quanto às questões legais 1 14 

Dificuldade de entender o que eram itens obrigatórios a constar no 

documento. 
1 14 

Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Percebe-se, pelas entrevistas, que a maior parte dos gestores apontou como 

principal obstáculo na fase de elaboração do PDI a dificuldade no emprego da 

metodologia proposta para guiar o processo de diagnóstico e, em segundo lugar, o 

pouco tempo reservado para as discussões. Nesse sentido, Herrero (2005) afirma que o 

pouco tempo dedicado à discussão da estratégia é um dos principais motivos 

relacionados ao fracasso de sua implementação. Quanto à dificuldade apresentada pela 

metodologia adotada para o processo, Silva e Gonçalves (2011) afirmam que o 

insucesso do planejamento também está relacionado a dificuldade em implementar 

metodologias. 

Desse modo, pode se dizer que a participação da comunidade, o tempo dedicado 

na construção do planejamento e o domínio da técnica são fatores extremamente 

relevantes e devem ser observados pelos gestores, já que a não observância pode 
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acarretar consequências graves nas etapas de execução e monitoramento do PDI. Em 

todo o caso, as ocorrências apresentadas pelos entrevistados fazem pensar que houve 

equívocos, e é preciso ajustar esses apontamentos na elaboração dos próximos PDIs da 

instituição. 

Na sequência, por meio da pergunta 4, foi indagado: “Durante as discussões da 

elaboração do PDI houve uma visão simultânea entre o que estava sendo planejado e a 

execução?”.  

Esse questionamento foi feito devido às dificuldades apresentadas durante a 

elaboração do PDI 2014-2018. De acordo com alguns relatos dos entrevistados, o PDI 

2014-2018 ficou rotulado no IFMT como “PDI dos sonhos”, isso porque, durante sua 

construção, foram estabelecidas metas sem levar em consideração a realidade da 

instituição nem os recursos disponíveis naquele momento, o que posteriormente 

prejudicou seriamente sua execução. 

Sobre o assunto, Oliveira (2015) orienta que os planos devem ser desenvolvidos 

de forma a retratar a realidade, a fim de se evitar que o planejamento estratégico seja 

rotulado como “utópico” pelos colaboradores da organização. Durante sua elaboração, é 

preciso pensar em planos possíveis de serem operacionalizados levando em 

consideração os recursos que se têm disponíveis para o momento, caso contrário, os 

planos podem cair em descrédito, pois não houve fôlego suficiente para colocar em 

prática o que fora pensado e proposto. 

Portanto, a fim de verificar se durante as discussões havia essa preocupação, 

lançou-se o questionamento, e de acordo com o elucidado nos depoimentos, constatou-

se divergências de opiniões entre os entrevistados. Alguns afirmaram que presenciaram, 

durante as discussões, a preocupação com esse item investigado, conforme demonstram 

os depoimentos a seguir: 

Entrevistado E1 

Houve e foram as discussões mais acaloradas porque nas reuniões 

envolvendo parte docente parte técnico administrativo tínhamos diversas 

visões de como executar alguma ação, alguma coisa que nós colocamos ali 

dentro, porque do ponto de vista pedagógico algumas ações são muito 

importantes já do ponto de vista técnico aquela ação pode ser é deixada um 

pouco mais de lado. 

Entrevistado E7 

Então eu diria que nesse segundo momento isso foi muito mais presente, 

exatamente por conta do aprendizado da execução do PDI anterior, o que é 

sabido por todos nós é que o nosso PDI o primeiro que foi elaborado pelo 

IFMT né, o anterior é... ele ficou muito no campo das ideologias né no campo 

dos sonhos.  
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Já na visão do gestor E2, quando questionado se durante as discussões houve 

uma preocupação em estabelecer metas possíveis de serem operacionalizadas, o 

depoente respondeu da seguinte forma: 

 

Entrevistado E2 

Não. Durante a elaboração do PDI a parte de execução dele foi...e 

monitoramento foi uma das partes menos discutida, a parte de elaboração 

de proposta, de priorização de propostas, alias priorização de objetivos e 

coisas do gênero assim teve uma maior discussão, agora discussão acerca 

de como ia executar e monitorar ela foi bem menor tanto que hoje ela 

está bem apagada na minha opinião. 

 

Assim, pode-se dizer que houve uma preocupação das pessoas em traçar planos 

palpáveis e mais condizentes com a realidade da organização, porém, o que se percebe é 

que, embora esse aspecto tenha sido levado em consideração, a etapa de execução dos 

planos ainda não está a contento, como se observa refletido nessas falas:  

 

Entrevistado E3 

A execução depende dos campis aí é o momento de...de...que eu acho que a 

outra fase do PDI de...conscientizar não é a palavra certa mas, estimular os 

campis para que executem aqueles passos que é eu acho que é o GAP 

hoje disso. Que fica na...na gestão local uma coisa que é pensada numa 

gestão central, mas execução dele é toda local. 

Entrevistado E2 

Não. Durante a elaboração do PDI a parte de execução dele foi...e 

monitoramento foi uma das partes menos discutida, a parte de elaboração de 

proposta, de priorização de propostas, alias priorização de objetivos e coisas 

do gênero assim teve uma maior discussão, agora discussão acerca de como 

ia executar e monitorar ela foi bem menor tanto que hoje ela está bem 

apagada na minha opinião. 

Essa constatação exprime certa apreensão. Uma possível explicação para a 

ocorrência desse fenômeno é de que a execução do planejamento talvez não seja visto 

como algo prioritário ou exequível pela gestão. A esse respeito, Falqueto (2016) 

classifica essa situação como uma assimetria entre planejamento e execução, isto é, as 

ações executadas pela organização acontecem alheia daquilo que fora planejado, pois o 

planejamento elaborado é visto pelo gestor como inexequível dentro da realidade do 

órgão. 

 

Categoria c4: Nível de conhecimento sobre o PDI 
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Conforme mencionado anteriormente, o conhecimento técnico é de suma 

importância para os gestores, porém, além do conhecimento técnico, o dirigente precisa 

conhecer a fundo o planejamento estratégico da instituição em que atua, e nesse quesito, 

a fim de verificar o nível de conhecimento e interesse da gestão pelo PDI, foi lançado o 

questionamento: “Após a elaboração do PDI, você tomou conhecimento das metas 

estabelecidas no documento?”. 

Sobre esse tema, alguns gestores informaram que tomaram conhecimento das 

diretrizes estabelecidas no documento. Durante os depoimentos os gestores afirmaram:  

Entrevistado E2  

Sim. 

Entrevistado E4 

 “Confesso que focadas nas relacionadas ao ensino”  

Entrevistado E5 

De algumas sim até porque a gente precisa ter um norte, enquanto gestor 

você também precisa ter isso claro ter em mente o que se deseja enquanto 

instituição. 

Entrevistado E1 

Tomei e mantenho ela até na minha área de trabalho do computador o 

tempo todo porque todo processo que me chega na mina mesa eu tento 

identificar onde que ele tá atendendo ali dentro, se ele tá atendendo uma 

necessidade micro, média ou macro daquilo que a gente tá trabalhando já pra 

mim coloco na minha justificativa dentro do despacho pra tentar direcionar 

aquele serviço, to fazendo isso pra que? Por quê? Ele tá atendendo o que 

dentro daquilo que a gente o planejou já é um reforço ali dentro? 

Entrevistado E3 

Sim! A gente a cada seis meses apresenta no colégio diretores é 

apresentada as metas e que resultados estão sendo avançados ou não, 

então eles têm um...existe...está a cargo da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional, faz isso, apresenta as metas e apresenta também os indicadores 

como eles estão construídos ou não. 

Entrevistado E6 

Sim eu dei, olhei o documento li né, das metas de desenvolvimento da 

instituição do campus, como fazer né, os objetivos sim tomei, do meu setor 

ai que eu faço foco assim né no setor no que eu preciso desenvolver que 

que eu tenho fazer com a comunidade que que eu tenho que chamar né então 

eu observei. 
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Contudo, um dos gestores, durante a entrevista, informou que não tomou 

conhecimento do conteúdo do documento após sua conclusão, e essa afirmativa foi 

manifesta no seguinte trecho: 

Entrevistado E7 

Boa pergunta, esse PDI atual eu não tenho, eu participei na elaboração 

depois disso de fato eu não tenho feito. Não, não cheguei... depois teve todo 

compilado, com todas as discussões que tiveram eu de fato não voltei a 

observar o PDI. 

Logo, fica demonstrado, com exceção do entrevistado E7, que a maioria dos 

gestores afirma ter conhecimento sobre as metas estabelecidas no PDI 2019-2023. No 

entanto, é perceptível a insegurança na fala de alguns dos entrevistados quando 

declaram ter observado o documento. Outro ponto interessante é que alguns dos 

depoentes confessaram ter visto somente as metas pertinentes ao seu setor, o que 

evidencia a dificuldade em enxergar o PDI de forma macro. Esse fenômeno é descrito 

por Giacobbo (1997) como falta de integração do próprio planejamento entre os setores, 

o que, em seu entendimento, é uma barreira ao processo de internalização do PDI, já 

que cada setor trabalha para atingir sua meta sem se preocupar com o todo. 

 

Categoria c5: Adoção de ferramentas de execução 

 

Cunha e Sobrinho (2002) dizem que a falta de sistematização é um grande 

problema na instituição universitária pública e que sua ausência afeta o bom andamento 

do planejamento estratégico, tornando-o mais complexo. Essa deficiência gera falta de 

informações, levando os dirigentes a tomarem decisões baseadas quase que 

exclusivamente na experiência, crença, hábito e informações restritas. 

Para Athanázio (2010) e Harger (2011), as decisões dos gestores envolvendo o 

planejamento estratégico nas instituições devem combinar as dimensões racionais e 

política com aspectos subjetivos como intuição e criatividade, ou seja, deve haver um 

equilíbrio entre meio de sistemas programáticos e rotinizados com a intuição assim 

como a criatividade das pessoas. 

Nesse contexto, a fim de investigar e verificar se a instituição possui métodos, 

ferramentas ou sistema institucionais que auxiliem na execução do PDI, lançou-se a 

indagação: Existe alguma estratégia, um método ou uma ferramenta que a instituição 

utiliza a fim de executar o PDI? 
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Após questionados, os entrevistados informaram que inexiste, na instituição, um 

sistema ou método adotado para auxiliar na implantação do PDI, conforme se verifica 

no discurso de alguns entrevistados:  

Entrevistado E2  

Não. Não existe 

Entrevistado E5 

Não, não tenho conhecimento, não tenho conhecimento 

Entrevistado E1 

Os métodos principalmente, ferramentas eu não vou dizer que a gente 

tenha, a gente, fomos apresentados a algumas, mas dizer que elas são 

efetivas não, não são. Temos planilhas, temos diagramas, temos dados, mas 

nós trabalhamos mais é com reuniões mesmo e nas reuniões a gente elenca de 

acordo com os objetivos estratégico a gente começa a descrever quais foram 

as ações realizar pra atender aquele objetivo em que passo que ele tá. 

Entrevistado E3 

Ferramenta não. Na verdade, ele é, tem o horizonte que é os números, é, e a 

a gente vai buscando através de comissões realizar isso, o que ficou para os 

campis? Fazer basicamente o número de vagas e número de cursos, então é o 

que o item que a gente mais executa não tem quantidades pros campis que a 

atividade sejam diferentes por (…) ou instituir coisas, por exemplo instituir 

escritório de processo em cada campus ai é instituído não tem processos que 

vão ser (…) os campis ficaram basicamente com isso. 

Entrevistado E4 

Eu não percebo, percebo que cada setor foi lá no documento cada 

departamento foi lá fez a consulta no documento extraiu o que cada um 

dentro do cargo que ocupa dentro da função que ocupa atualmente teria que 

propor pra atingir aquilo que tá lá, mas uma ferramenta geral de...uma 

ferramenta não. Não a ferramenta atual é o meu caderninho mesmo, lá 

no quadro onde você planilha isso daí o seu computador, mas uma 

ferramenta com uma metodologia ativa ali não temos nada não. 
 

Perante os relatos, averiguou-se que a instituição não possui nenhum método ou 

sistema que auxilie na operacionalização do PDI, ficando a cargo de cada departamento 

decidir como gerir suas metas e procedimentos envolvendo o documento, sendo o 

controle e acompanhamento de sua execução realizado de forma precária e informal. 

É importante registrar que durante a pesquisa documental se identificou que a 

PRODIN orientou os campi a elaborarem um plano de ação baseado no 5W2H para 

executarem as diretrizes do PDI, porém, devido às dificuldades técnicas apresentadas 

pelos gestores em utilizar a ferramenta para elaborarem um plano de ação, o 

instrumento foi esquecido, conforme se constata nas respostas dos entrevistados. 
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Categoria c6: Percepção e dificuldades na execução do atual PDI 

 

Nessa fase da pesquisa, procurou-se levantar, de acordo com o entendimento dos 

gestores, as principais barreiras que o Campus São Vicente apresenta ao implementar as 

diretrizes estabelecidas no PDI. 

Assim, diversos motivos foram apontados como fatores de empecilho ao bom 

desempenho do planejamento no campus. Na sequência, serão expostas todas as 

dificuldades levantadas conforme registro das falas dos entrevistados. Para se identificar 

os motivos, foi lançada a pergunta: Quais são as dificuldades do campus para executar 

esse atual PDI? 

De acordo com o elucidado nos depoimentos as barreiras são apresentadas, 

como se pode perceber nas falas de alguns entrevistados: 

Entrevistado E5 

Nos últimos anos trabalhamos com orçamento reduzido pouco previsível... 

temos carências sim em algumas áreas administrativas 

Entrevistado E1 

Diversos setores que chegam e eles conseguem ver aonde eles estão inseridos 

mas eles ainda não se identificaram como atores dentro daquele objetivo 

estratégico, eles apenas continuam no trabalho na no “braçal” vamos colocar 

nesse termo, eles ainda não se sentem é...como participantes atores 

produtivos dentro desse processo. Além das que eu considerei na execução 

fora o orçamento... então dentro do nosso planejamento de longo prazo 

acontece a mesma coisa nós miramos num alvo e buscamos atingir o alvo 

a gente não fica, a gente não olha ao redor a gente não vê o que mais a gente 

poderia tá melhorando, a gente só tá indo lá tem que aumentar o número de 

alunos ok, o foco é aumentar o número de alunos a gente nem sempre olha 

o todo que é melhorar o alojamento, melhorar a qualidade do ensino, 

índice de aprovação por mais que essas ações todas estejam ocorrendo 

paralelamente elas não estão nem sempre elas se conversam então todas 

elas acontecem, estamos arrumando o alojamento, estamos aumentando o 

número de alunos, estamos melhorando o ensino, diminuindo a evasão, 

aumentando o índice de sucesso, só que essas ações estão correndo isoladas 

elas não estão conversando entre si, então numa análise externa do PDI a 

gente pode falar “olha atenderam muito bem o PDI parabéns” se você olhar 

de dentro você vai ver que essas ações aconteceram pelo sucesso da equipe e 

não porque houve um trabalho conjunto. 

Entrevistado E2 

Primeiro que é preciso o Diretor Geral tá engajado, o líder máximo ele 

precisa tá engajado em fazer acontecer o PDI e eu falo isso desde o Reitor ao 

Diretor Geral pra passar para os demais, a outra dificuldade e que a gente 

se habitua a fazer a trabalhos rotineiros e a execução do PDI ele implica 

em várias ações descentralizadas, outro aspecto é a questão do apagar fogo 

que a gente tem muito comum, muitas vezes você tem uma previsão dentro 
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do PDI pra executar, mas em função de pressão das mais variadas 

possíveis você deixa de lado aquilo que está planejado para atender algo 

mais emergencial que apareceu ali, então esses são os fatores que na minha 

opinião prejudicam bastante e falta de Know How eu acho a gente não tem 

de modo geral no nosso corpo técnico, know how suficiente e número de 

pessoas com know how suficiente para incentivar e gerenciar essa 

questão da execução e monitoramento do PDI de fato é isso. 

Entrevistado E3 

A gente não tem plano de metas para minimizar esse, essa fraqueza então 

sabe quando você oportunidades que não, que não é...conflitam com as 

fraquezas? Então a gente tem claro esse plano esse essa matriz SWOT, e hoje 

a constituição dos cursos que precisam ser feito, construídos os cursos, ele 

também tão no processo de convencimento da comunidade que ele precisa 

ser desenvolvido e a a gente não tem ainda um número de professores 

necessários pra isso, então o que eu digo pra você é o PDI ele não está nos 

prazos determinados porque as condições humanas para a realização daqueles 

prazos não foram estabelecidas, porque elas estão ligadas a legislação 

entendeu? E com remoção de servidores, com é mudanças de legislação 

inclusive que houve no meio do caminho, uma coisa depende de outra então 

essa falta gente e uma mudança repentina de legislação fez com que a 

gente não conseguisse avançar em algumas ações especialmente 

constituição de cursos. São Vicente a nossa atividade operacional é muito 

grande, nós temos atividade de rotina muito fortes, muito fortes mesmo 

assim e com essa diminuição de pessoal, não é nem diminuição mas assim, a 

força de trabalho nossa teve uma retração pequena mas teve houve uma 

retração e uma troca muito grande de gente deu uma rotativa muito 

grande, então onde que a gente se foca muito, no operacional, como é uma 

escola e é fazenda não dá para parar as atividades para implementar outras 

tem que fazer em conjunto, então qual que é a dificuldade que eu percebo 

que num é só por falta de pessoal é que a nossa operacionalização é 

muito grande tem muita troca de pessoal então no momento de 

planejamento, de estratégias realizar estratégias ele é menor do que  a gente 

deveria. Acho que publicidade do PDI foi...é...está fragilizada assim, 

publicidade de dizer quais são as metas quais são os desenvolvimentos 

porque eles pra mim precisa tá visível por mais que tá no site mas é 

precisa estar em aspectos visíveis até pra gente conseguir se cobrar e avaliar 

a sua execução ele hoje ainda, ele e essa cobrança ainda tá muito em nível 

estratégico por mais que ele seja planejamento mas quem execução tá em 

princípio operacional então ele precisa conhecer mais conhecido então quem 

ajudou a desenvolver o PDI sabe das metas mas nas concepções do PDI tá 

participação de toda a comunidade. A execução dela ela é dependente das 

condições atuais que elas já são diferentes quando foi feito o PDI, então o 

planejamento de quatro anos, mas assim no primeiro ano do PDI já houve 

corte governa...corte de orçamento, não houve reposição de pessoal então 

houve alguns elementos que impediram já a execução de imediato 

Entrevistado E4 

Pra mim a nossa principal dificuldade é a os conflitos internos é fica 

parecendo que cumprir o PDI é uma meta da gestão e não da instituição 
como um todo então pra mim o fator principal é isso “se eu gosto da gestão 

eu vou ajudá-los a cumprir o PDI, se não gosto eu fazer uma forcinha contra 

pra que a ação não dê certo” hoje isso tá bem marcado pra mim aqui na 

instituição. 

Não a ferramenta atual é o meu caderninho mesmo, lá no quadro onde 

você planilha isso daí o seu computador, mas uma ferramenta com uma 

metodologia ativa ali não temos nada não. 
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Entrevistado E5 

Quando nós falamos em orçamento, nos últimos anos trabalhamos com 

orçamento reduzido pouco previsível, e temos tentado nos antecipar em 

relação a isso tentando nos precaver pra não é para o funcionamento em 

momento algum, já tivemos situações assim bastante delicadas mas 

conseguimos superar já por ter essa preocupação anterior em relação ao 

orçamento, em relação a pessoal nós temos contamos um efetivo muito de 

docentes mas temos carências sim em algumas áreas administrativas, 

temos carência sim. 

Entrevista E6 

Dificuldade que eu vejo é quando eu penso que tenho um evento 

importante tanto para a comunidade externa quanto interna e ai, as 

vezes eu gostaria que meus alunos, nossos alunos eu falo meus porque 

entendo assim todo esse campus é sede os centros de referencias são todos 

nosso e a gente tem que cuidar e eles tem muita atribulação de aula e outras 

coisas e ai eles deixam muitos de participar por conta de muita sala de 

aula então esse eu vejo uma dificuldade enfrentada e que eu penso como 

um é...pessoa que educa para a vida e para o trabalho que uma palestra um 

evento ele tem muita importância não só a sala de aula e as vezes a gente tem 

a...ainda mente de alguns a não libero porque eu tenho que aplicar uma prova 

não libero. Não tem aquela participação em peso 

Entrevistado E7 

Além de a gente já ter o grande desafio que é gerar os dados, gerar resultados 

pra atender a esses nossos critérios que é impostos a gente não basta apenas 

produzir, se tem que produzir, mas produzir com qualidade e ai produzir 

com qualidade e produzir com competitividade isso requer uma 

infraestrutura muito boa. Eu tô falando especificamente de infraestrutura 

física que é material de laboratório de equipamentos, de recursos humano 

também de parcerias de colaboração. Eu consigo observar realmente em 

muitos dos colegas é desinteresse né a possibilidade de não assumir mais 

compromissos. 

 

Também ficou constatada a ausência de mecanismos ou sistemas de avaliação, 

monitoramento e controle das atividades de planejamento na instituição como se 

observa no depoimento: 

 

Entrevistado E2 

Criar um grupo de trabalho para monitorar porque acho que a partir do 

monitoramento você garante a execução né, porque se você executa e não 

monitora se não tem aquele feedback aquela retroalimentação de como é que 

tá essa execução, então a execução e o monitoramento eles tem que 

ser...e...tem que ser andar em conjunto e penso que tem que ser um grupo de 

trabalho e não uma pessoa individual. 

 

Nesse quesito, Athanázio (2010) orienta que avaliar e acompanhar as atividades 

de planejamento é fundamental para o sucesso da implantação das estratégias, pois, ao 
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serem acompanhadas e avaliadas, as unidades se manterão motivadas e comprometidas 

com o planejamento. 

Pode-se verificar, no Quadro 21, as principais dificuldades apontadas pelos 

gestores do campus associadas ao processo de execução do PDI. 

 

Quadro 21 – Dificuldades apresentadas no processo de execução do PDI 

Entrevistado Dificuldades no processo de execução do PDI 

E1 

 Dificuldade orçamentária; 

 Deficiência na comunicação e interação entre as áreas e setores; 

 Incapacidade dos servidores em compreender e enxergar seu papel dentro 

do processo de execução do PDI. 

E2 

 Falta de engajamento do Diretor Geral na execução do PDI; 

 Priorização das rotinas de trabalho; 

 Demandas não previstas alheia aos planos; 

 Falta de Know How de servidores para poderem gerenciar a execução e 

fazer o monitoramento. 

E3 

 Ausência de plano de metas; 

 A falta de conscientização da comunidade; 

 O contingente de pessoal; 

 Atividade operacional intensa; 

 Rotatividade de pessoal; 

 Deficiência na publicidade das estratégias; 

 Dificuldades orçamentárias. 

E4 

 Conflitos internos entre servidores e gestão; 

 Falta de comprometimento dos servidores na execução dos planos. 

 Ausência de ferramenta ou método para auxiliar na execução do 

planejamento 

E5 
 Dificuldades orçamentárias; 

 O contingente de pessoal insuficiente para algumas áreas. 

E6 
 A falta de conscientização e apoio dos servidores na execução de ações 

associadas a implementação das diretrizes do PDI. 

E7 

 Deficiência na infraestrutura do campus; 

 Falta de interesse e motivação dos servidores que não desejam assumir 

mais atribuições. 

Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Conforme visto no Quadro 21, diversas barreiras foram apontadas pelos gestores 

como fator de empecilho à implantação do PDI no campus. Diante das ocorrências 

levantadas, foi possível elaborar um ranking, por ordem decrescente, observando os 

registros mais citados pelos entrevistados, conforme Tabela 5.  
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Tabela 5 - Síntese das dificuldades apresentadas no processo de execução do PDI 

Barreiras 

Frequência 

(número de 

gestores) 

% 

Falta de comprometimentos dos servidores 4 57 

Dificuldade orçamentária 2 29 

Problemas com o contingente de pessoal 2 29 

Falha na publicidade das estratégias 2 29 

Problemas ligados a capacidade técnica dos envolvidos 2 29 

Falta de engajamento do Diretor Geral na execução do PDI 1 14 

Demandas não prevista nos planos 1 14 

Ausência de plano de metas 1 14 

Rotatividade de pessoal 1 14 

Conflitos internos entre servidores e gestão 1 14 

Deficiências ligadas a infraestrutura do campus 1 14 

Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Categoria c7: Envolvimento da gestão no processo de execução 

 

O envolvimento do gestor na execução do planejamento estratégico é 

fundamental para dar força e credibilidade às ações do plano. Quando essa participação 

não ocorre da maneira devida, o plano estratégico não é implantado no todo ou em parte 

(SILVA; GONÇALVES, 2011). Seguindo esse entendimento, buscou-se colher 

informações sobre o engajamento dos próprios gestores em fazer acontecer o PDI na 

instituição por intermédio da sequente questão: Existe uma mobilização ou participação 

ativa dos gestores de São Vicente a fim de motivar a executar o PDI? 

Como resultado, constatou-se que dois respondentes entendem que há um 

envolvimento da gestão no processo de execução do PDI no campus, como comenta os 

seguintes dirigentes:  

Entrevistado E5 

Existe sim, inclusive o nosso diretor sempre nos procura e pede pra que nós, 

é, sigamos né o que está previsto que foi definido no plano de 

desenvolvimento institucional o que está definido como metas também para o 

nosso campus existe sim um empenho grande. 

Entrevistado E6 

 Eu entendo que sim, que tem empenho né é por parte da Direção Geral da 

Direção de Ensino né, dos chefes é de departamento né que ele, que eles se 

empenham sim que eles observam pra que aconteça. 



 

110 
 

No entanto, entre os dirigentes entrevistados, dois discordaram, informando que 

existe uma deficiência com relação ao engajamento da gestão na implantação dos planos 

no campus, conforme se observa na sequência: 

Entrevistado E2 

Não. É preciso o Diretor Geral tá engajado neah… o líder máximo ele 

precisa tá engajado em fazer acontecer o PDI e eu falo isso desde o Reitor ao 

Diretor Geral pra passar para os demais. 

Entrevistado E4 

 Não. Não tem por que a gente tem ficado muito dentro do nosso grupo 

de trabalho, é nossa meta nós estamos nos esforçando pra cumprir, mas essa 

mobilização ali da comunidade da motivação a gente não tem feito não. 

 

Essa barreira vem reforçar outra já comentada: a falta de interesse e motivação 

dos servidores em participar da gestão do PDI, isto é, se o gestor não está comprometido 

com os planos, a adesão dos colaboradores também tende a enfraquecer, fazendo com 

que dificilmente a diretriz tenha êxito.  

Os líderes têm fundamental importância na condução da implementação do 

planejamento estratégico, principalmente no que diz respeito ao seu papel de influenciar 

e motivar os indivíduos e gerar comprometimento por parte de seus seguidores (KICH 

et al., 2008, p. 143). 

Diante do exposto, é possível depreender que há certa limitação com relação ao 

grau de participação e envolvimento da alta gestão do campus no processo de execução 

do planejamento, e isso acaba ocasionando problemas como desinteresse, descrença e 

desmotivação das equipes em querer se comprometer com a execução dos planos. 

Ainda neste tópico, procurou-se verificar a frequência com que são realizadas 

reuniões para discutir o andamento dos planos. Para Herrero (2005), a discussão sobre o 

andamento da estratégia na organização deve ser algo frequente, sendo que a ausência 

dessa política pode levar ao fracasso do planejamento. Nesse sentido, a fim de verificar 

o cumprimento deste ponto, lançou-se a pergunta: Participa ou participou de reuniões 

gerenciais a fim de discutir as ações em relação a execução do PDI? 

Nesse ponto, com exceção do entrevistado E1, os demais gestores informaram 

que não participam e nem promovem reuniões regulares a fim de discutir o andamento 

das metas de execução do PDI conforme se comprova pelos depoimentos a seguir:  

Entrevistado E2 
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Periódicas não, nós tivemos uma no início do ano passado em função de 

cobrança do pessoal da Reitoria lá da PRODIN, mas enfim o assunto 

acabou morrendo. 

Entrevistada E4 

 Pra este ultimo PDI desde que eu retornei da minha licença já vai fazer um 

ano não participei de nenhuma, não fui convocada para nenhuma. 

Entrevistado E3 

Não. Tem reuniões gerais que a gente faz prestação de contas e vai vendo 

quais itens estão sendo alcançados, pelo menos uma vez por ano, mas não 

com os dados do PDI... não é uma coisa vamos analisar os dados do PDI. 

Entrevistado E5 

Então nós não pelo menos em nível do meu departamento a gente não 

temos se reunido para essas discussões, não mesmo, talvez até em função 

de todas as demandas que surgem no departamento né, mas entendo que esse 

seria super importante que nós destinássemos um tempo pra discutir 

sim, ver o que está andando né bem o que não está e o que poderia ser feito 

pra gente melhorar, na execução de um...um plano super importante porque 

ele define o norte ou rumo da instituição como um todo. 

Entrevistado E6 

Então, só se eu faltei a reunião eu assim, vamos reunir pra ver se está de 

acordo se tá indo né, assim não, a gente vê acontecendo as coisas né mas 

vão reunir, tá indo bem eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho sido 

chamada pra uma reunião assim, pra dizer é o PDI tá acontecendo até 

2023, fulando de tal departamento tal como tá indo né? É... eu penso que está 

porque a gente as mudanças né, a gente lê o documento PDI e a gente vê é o 

ensino é a direção geral, o campus, isso, fazendo isso, aquilo outro né, a 

gente vê mas assim a vamos chamar assim eu ainda não fui chamada não, o 

titulo da reunião “vamos chamar para discutir se o PDI está né é...andando 

né? isso, não, eu não lembro não, fui chamada.  

 

Ao promover reuniões periódicas, o gestor tem a oportunidade de incentivar sua 

equipe a executar ações visando cumprir as metas do PDI, avaliar os avanços e 

resultados alcançados pela equipe, bem como cobrar maior empenho de seus 

colaboradores caso identifique resultados insatisfatórios. Desta forma, percebe-se que 

não há esse tipo de conduta presente nas rotinas dos gestores do campus. 

Outro ponto avaliado neste tópico está relacionado às resistências dos servidores 

da instituição ao Plano de Desenvolvimento Institucional. A resistência aos planos é 

considerada como um aspecto limitador ou desvantajoso ao planejamento estratégico, 

pois alguns membros da organização enxergam uma ameaça ao seu emprego, cargo, 

responsabilidade, mudança das regras na alocação de estrutura ou aumento de 

atribuições e, por terem essa visão, acabam não se empenhando em executá-lo ou, até 

mesmo, torcendo contra sua implementação (PEREIRA, 2011, p. 43). Ainda nessa 
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perspectiva, Athanázio (2010) aponta a resistência como causa frequente do fracasso 

dos planos em uma organização e, geralmente, essa oposição acontece pelo fato de as 

pessoas desconhecerem a diretriz. 

 Logo, para reunir informações sobre essa pauta, lançou-se a indagação: Existe 

resistência ou algum tipo de oposição dos servidores de São Vicente em relação a 

execução do atual PDI?  

Sobre esse aspecto, destacam-se os seguintes depoimentos:  

Entrevistado E2 

Nenhum. Não, não...nunca percebi...nunca...nunca nada...da gente ir lá e de 

maneira organizada executar”  

Entrevistado E6 

Não, nunca, não senti, não vi, não observei num isso não. 

Entrevistado E3 

Sim. Especialmente ligados à área do ensino e constituição de 

cursos...tem que implementar cursos só que isso indica abrir novos cursos e 

ai tem que aumentar isso em carga horária dos professores e mudar modo de 

trabalho então a resistência vem por ai porque já tem um como... 

cômodo de dizer assim eu a eu já atendo minhas atividades com isso, se 

eu acrescentar atividades vai ter mais trabalhar e eu outra formas, então, 

basicamente acho que a gente viu isso no ensino da necessidade de abrir 

novos cursos faz com esse impacto porque as pessoas estavam acostumadas 

já, estão acostumadas a desenvolver a escola e a dez anos da mesma maneira 

e com o PDI apontou que precisa de melhorar os índices, dois índices que tão 

marcado lá de permanência e êxito que a gente tem melhorado certo? E da 

oferta de vagas de acordo com os níveis obrigatórios pela lei. 

Entrevistado E4 

Tenho sentido muito que fica parecendo que é só uma coisa da gestão, 

que é a gestão que tem que cumprir com essa necessidade e que a 

comunidade vai opinar, mas as vezes não vai ser atendida então tá tendo 

um pouco de barreira entre os nossos servidores pra discutir essa temática 

como se parece que eles não se sentem representados em alguns momentos 

então um pouco de conflito na hora de colocar as metas como institucionais 

eu tenho sentido que na parte de ensino tem parecido muito que eles 

jogam a gestão que tem que cumprir com essa com essa meta. 

Entrevistado E5 

Existe, existe sim porque muitas vezes durantes as discussões pré né é a 

elaboração e a aprovação desses documentos né maiores que norteiam 

nossos dias a dia muitas vezes os servidores são contrários ao que está 

sendo definido né, muitas vezes reclamam também que fazem as sugestões, 

mas que elas não são acatadas que não são levadas em consideração então 

existe sim. 

Entrevistado E7 
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Servidores a gente né o ser humano tem umas dificuldades a gente sempre 

tem umas dificuldades de lidar com esse público tão multidisciplinar que 

somos né, a grande resistência foi em lá em é... definir algumas metas a 

serem colocadas no PDI. Eu consigo observar realmente em muitos dos 

colegas desinteresse, a possibilidade de não assumir mais compromissos, 

mais responsabilidades, então eu acho que muito da resistência é isso, 

porque é essa questão de ampliar, de inovar de mudar de... isso mexe com as 

zonas de conforto. 

 

Como se percebe, a maioria dos gestores aponta que dentro da instituição existe 

resistência dos servidores aos planos. Esse diagnóstico ajuda a explicar a dificuldade 

que a instituição tem em operacionalizar o PDI. Ficou constatado que, entre os 

principais motivos, estão elementos relacionados às mudanças de rotinas, atribuições de 

novas funções e responsabilidades, discordância da maneira como a gestão conduz o 

campus e por não concordarem com as metas estabelecidas no PDI. 

Sendo assim, os resultados evidenciam que é preciso buscar formas de 

conscientizar a comunidade da importância que o documento tem para o campus e seus 

benefícios para a instituição e para sociedade caso seja implantado, do contrário, a 

execução do planejamento estratégico na instituição não terá sucesso. 

Por fim, os gestores foram convidados a apresentar sugestões para melhorar o 

processo de execução do PDI em São Vicente, e suas propostas foram coletadas por 

intermédio de o seguinte questionamento: Gostaria de deixar uma sugestão para 

melhorar o processo de execução do PDI em São Vicente?  

O conteúdo das respostas é apresentado logo adiante. 

Entrevistado E1 

Eu teria que capacitar muito as pessoas eu vejo até que elas têm vontade 

e quando eu falo de capacitação é começar quase que de forma 

“mobralística” se você lembra de mobral, porque ferramentas hoje em dia 

de administração e gestão elas são muito online elas são real time mesmo a 

gente precisa tá o tempo todo online e eu tenho um grande número de pessoas 

aqui dentro que pra preencher uma prancheta uma caderneta de dados já me 

dá canseira então eu teria que começar um treinamento de base. 

Entrevistado E2 

Criar um grupo de trabalho para monitorar porque acho que a partir do 

monitoramento você garante a execução né, porque se você executa e não 

monitora se não tem aquele feedback aquela retroalimentação de como é que 

tá essa execução, então a execução e o monitoramento eles têm que ser e tem 

que ser andar em conjunto e penso que tem que ser um grupo de trabalho e 

não uma pessoa individual. Melhorar a formação aqui interna para a 

execução do PDI, porque não adianta projetos lindos a gente põe no papel, 

mas a gente precisa saber como executar esses projetos e a gente precisa 

saber monitorar esses projetos né...então...acho que...para a execução do PDI 

passa por isso.  

https://www.sinonimos.com.br/por-intermedio-de/
https://www.sinonimos.com.br/por-intermedio-de/
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Entrevistado E3 

Acho que publicidade do PDI foi...é...está fragilizada assim, publicidade de 

dizer quais são as metas quais são os desenvolvimentos porque eles pra mim 

precisa tá visível por mais que tá no site mas é precisa estar em aspectos 

visíveis até pra gente conseguir se cobrar e avaliar a sua execução ele hoje 

ainda, ele e essa cobrança ainda tá muito em nível estratégico por mais que 

ele seja planejamento mas quem execução tá em princípio operacional então 

ele precisa conhecer mais conhecido então quem ajudou a desenvolver o PDI 

sabe das metas mas nas concepções do PDI tá participação de toda a 

comunidade, participação da comunidade, participação comunidade externa 

mas na execução continua sendo pela comunidade mas sem clareza nesse 

aspecto. 

Entrevistado E4 

A discussão fosse de uma outra forma eu acho que assim atualmente a 

estrutura é, tem se o documento compartilha com cada campus, cada campus 

vai lá faz a suas sugestões ai vai compilar isso e fechou o documento parece 

que fecha o livro. Divulgar mais nos murais, fazer chamadas é... em 

momentos de sala de aula até com os próprios alunos pra que os alunos 

motivem os professores e os servidores que os alunos queiram conhecer 

dessa temática pra gente se sentir mais cobrado saber dar explicação para os 

nossos professores porque parece que acontece um mundo a parte eu 

continuo dando minhas aulas com meus alunos lá e essa outra fase ai de PDI 

em algum momento alguém vai me chamar para uma reunião vou dar minha 

opinião vai fechar esse documento. 

Entrevista E5 

Gostaria, gostaria que nós destinássemos um período né, que fosse um dia 

dois dias para uma leitura né e um acompanhamento mais efetivo do que 

tá sendo trabalhado né, mas que nós realmente nos debruçássemos em cima 

desses documentos e debatêssemos sobre o que realmente está dando certo o 

que não tá o que que pode ser revisto, o que que a gente pode propor pros 

próximos também. 

Entrevistado E6 

Diálogo conversas, reuniões, prestação de contas mostrar o que o seu 

departamento realizou, fez né? Isso sim, qual que é o seu planeja, outra 

sugestão, por exemplo, o planejamento anual de cada setor o planejamento 

no final fazer um feedback pra sociedade né, se explicito do que você 

executou e o que você não conseguiu executar 

Entrevistado E7 

A gente teve poucas discussões sobre, né, a gente teve as discussões de 

quando da elaboração depois dessa elaboração que gerou o documento eu não 

recordo da a gente ter tido mais reuniões no campus inclusive né pra discutir 

o PDI de uma forma mais integrada, seria uma recomendação que eu daria 

que seria interessante avaliar esse primeiro ano por exemplo mas fazer 

uma avaliação bastante participativa e de divulgação e que chegasse até aos 

servidores. Aportar algumas é é metodologias talvez pra execução do que 

tem ainda que é bastante né dos nossos próximos três anos de repente se faz 

uma avaliação mais criteriosa do que foi o primeiro ano da execução a gente 

consegue talvez criar ou desenhar ou melhorar algumas metodologias pra 

fazer tentar alcançar as metas ai postas para os anos. 
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Conforme os apontamentos identificados durante a entrevista, elaborou-se a 

Tabela 6, ordenando as respostas a fim de melhor visualizar a recorrência das sugestões 

propostas pelos gestores. 

 

Tabela 6 - Sugestões para aperfeiçoamento da implantação do PE 

Sugestão 

Frequência 

(número de 

gestores) 

% 

Melhorar a avaliação e dar feedbacks 3 43 

Aperfeiçoar e aumentar a divulgação do PE 2 29 

Promover reuniões para discutir resultados do PE 2 29 

Adotar metodologia para a execução do PE 2 29 

Melhorar a capacitação dos servidores em PE 2 29 

Implementar o acompanhamento/monitoramento dos planos 1 14 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Algumas das sugestões apresentadas pelos gestores são relativamente simples e 

possíveis de serem implementadas de forma mais rápida, em razão de não demandarem 

mudanças drásticas na organização e por serem pouco dispendiosas, tais como: 

promover reuniões para discutir e avaliar o andamento do planejamento, aperfeiçoar e 

melhorar a divulgação das metas e ações a serem desenvolvidas. Já outras são mais 

complexas e necessitam de maiores estudos, uma vez que envolvem a cultura 

organizacional e adoção de novas rotinas de trabalho, como: implementar mecanismos 

de acompanhamento e monitoramento, adotar métodos ou ferramentas para auxiliar na 

execução dos planos e capacitação de pessoal. 

 

4.3. Resultado da aplicação do survey 

Este tópico apresenta o resultado da coleta e sistematização dos dados da 

aplicação dos questionários do apêndice D aos servidores do IFMT Campus São 

Vicente, sequenciando as informações segundo ordem das questões. 

O questionário foi aplicado de forma on-line e o convite para participar da 

pesquisa foi enviado por e-mail e pelo aplicativo do WhatsApp com o auxílio da 

ferramenta Google formulários, no mês de maio de 2020. Para responder as questões, 

foram selecionados 64 docentes e 71 técnicos administrativos, respeitando os critérios 

estabelecidos no quadro 13 desta pesquisa. O formulário foi enviado para 135 
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servidores, retornando com 71 respostas, o que corresponde ao percentual de 52,6% de 

êxito. 

As perguntas encaminhadas, bem como os resultados obtidos, são apresentadas 

na sequência, acompanhados das devidas considerações pautadas no referencial teórico 

apresentado no capítulo 2 desta dissertação. 

Para a questão um, buscou-se verificar o cargo de concurso dos entrevistados. 

Para obter essa informação, foi-lhes direcionado a seguinte pergunta: “Qual seu cargo 

no IFMT Campus São Vicente?”. 

Verificou-se que, dos 71 servidores que responderam ao questionário, 47,9% 

deles eram docentes e 52,1% eram técnicos administrativos em educação, o que 

corresponde respectivamente a 34 docentes e 37 técnicos administrativos em educação. 

O resultado pode ser observado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Percentual de participantes por cargo 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Considerando as informações obtidas, é importante ressaltar que, através de 

cálculos estatísticos, ficou estabelecido que para essa pesquisa o tamanho mínimo da 

amostra populacional exigida seria de 34 docentes e 35 técnicos administrativos em 

educação, levando-se em consideração os parâmetros de nível de confiança de 90% com 

margem de erro de 10%. Portanto, nesse quesito, a quantidade de entrevistados 

ultrapassou o número mínimo exigido. 

Na questão dois, procurou-se verificar o percentual de entrevistados que 

possuíam cargos de chefia na instituição. Desse modo, para extrair essa informação, 

lançou-se o seguinte questionamento: “Atualmente você possui função ou cargo de 

confiança no IFMT Campus São Vicente?”.  O resultado consta no Gráfico 3.  
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Gráfico 3 – Percentual de participantes com função ou cargo de confiança no Campus São Vicente 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Constatou-se que 71 servidores responderam ao questionário, sendo que 50 deles 

declararam não possuírem cargo de confiança na autarquia, correspondendo a 70,4% 

dos entrevistados. Em contrapartida, 21 colaboradores afirmaram exercerem algum 

cargo de confiança na instituição, o que corresponde a 29,6% dos pesquisados. 

No que se refere ao conhecimento técnico desses profissionais sobre o tema 

planejamento estratégico, procurou-se descobrir se possuíam alguma instrução sobre o 

assunto, partindo do questionamento: “Você possui algum conhecimento técnico sobre 

planejamento estratégico?”. Através dos dados obtidos pelas respostas, foi possível 

elaborar o Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Conhecimento técnico dos servidores do IFMT Campus São Vicente sobre PE 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 

Ao analisar as informações do gráfico 4, constatou-se que 39,4% dos 

colaboradores informaram que o conhecimento sobre planejamento veio por intermédio 

da participação em cursos de curta duração. Para 16,9% dos participantes, o 

conhecimento foi adquirido durante a graduação ou pós-graduação. Para 4,2% dos 

servidores, o conhecimento foi aprendido mediante a leituras de materiais sobre o tema 
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e os outros 39,4% dos pesquisados disseram não possuírem conhecimento técnico sobre 

planejamento estratégico. 

Levando-se em consideração somente o fator conhecimento técnico sobre 

planejamento, independente da profundidade dessa instrução, o percentual de pessoas 

que declararam possuírem algum conhecimento sobre o assunto alcança o patamar de 

60,5% dos investigados, o que pode ser considerado um índice razoável. 

Quando se analisa o conhecimento sobre o tema, entre as pessoas que possuem 

cargos no campus, o percentual que afirmam não possuírem nenhum conhecimento 

sobre planejamento estratégico é de 23,8% dos entrevistados, conforme o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Servidores com cargo que possuem conhecimento sobre planejamento estratégico 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Ressalta-se que na maioria dos casos os servidores que possuem cargos ou 

função de confiança no campus exercem responsabilidade de chefia, portanto, têm 

atribuição decisiva no êxito da implementação e execução do planejamento na 

instituição e, nesse sentido, foi esperado que possuíssem o mínimo de conhecimento 

necessário sobre o tema, tendo em vista que, entre as funções inerentes à atividade de 

gestão, está a de estabelecer metas, construir plano, bem como sensibilizar e motivar sua 

equipe a atingi-los. 

Segundo  Falqueto (2016), Herrero (2005) e Pereira (2006), o desconhecimento 

das técnicas e conceitos relacionados ao planejamento estratégico por parte das pessoas-

chave na execução do plano é uma das maiores causas do fracasso em sua realização. 

Por fim, em que pese a maior parte dos pesquisados terem informando certa 

familiaridade sobre o tema planejamento estratégico, os resultados evidenciam que é 
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cabível a necessidade de um nivelamento de conhecimento entre os colaboradores da 

instituição, a fim de minimizar a lacuna entre os sujeitos que tem maior conhecimento 

do assunto com aquele que tem menor conhecimento, incluindo, nessa recomendação 

aqueles que reconhecem não possuir nenhum conhecimento. 

O sucesso na execução do planejamento estratégico exige e depende que seus 

participantes tenham consciência da importância de tal instrumento para a organização. 

A falta de consciência é outra barreira que pode levar ao insucesso em sua 

implementação (MELLO et al., 2013). Para Araújo (1996), a falta de credibilidade no 

instrumento do planejamento para a solução dos problemas organizacionais se apresenta 

também como outro empecilho ao seu êxito na organização. 

Na intenção de verificar o nível de credibilidade e consciência dos atores da 

instituição relacionados ao PDI, foi colocada a seguinte questão: “Qual sua percepção 

sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para IFMT Campus São 

Vicente?”. 

Perante as respostas, ficou evidenciado que grande parte dos participantes 

declaram que o PDI é muito importante para o órgão e, desta maneira, é possível 

considerar que os servidores da instituição têm clareza da importância que o documento 

representa para o IFMT, conforme se vê no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Percepção dos servidores sobre a importância do PDI para IFMT Campus São Vicente 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 

Seguindo o mesmo raciocino, outro aspecto relevante buscado neste estudo foi 

verificar a participação dos servidores da instituição no que se refere ao processo de 

construção do PDI 2019-2023. Pereira (2006) acredita que o sucesso do planejamento é 

proporcional à participação de todos no processo de definição de metas e ações, em 

outras palavras, quanto maior o número de pessoas envolvidas e engajadas, maior é a 

chance de sucesso do planejamento na instituição. 
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Por outro lado, a baixa participação dos atores ou ausência do envolvimento, 

pode acarretar sérios transtornos ao planejamento (ATHANÁZIO, 2010). Para mensurar 

a participação dos servidores no processo, lançou-se a seguinte indagação: “Você 

participou das discussões sobre a elaboração do PDI 2019-2023?”. 

 

Gráfico 7 – Servidores que participaram do processo de elaboração do PDI 2019-2023 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Conforme o gráfico 7, os resultados revelaram que mais da metade dos 

pesquisados não participaram da elaboração do planejamento da instituição, 

correspondendo a 53,5% dos entrevistados. Nesse sentido, Tongo e Behr (2020) 

atribuem a baixa participação dos colaboradores na construção do planejamento 

estratégico a vários fatores, entre eles problemas estruturais criados em meio a 

articulação de indivíduos e grupos com interesses e objetivos específicos, desinteresse 

do servidor em assuntos que não vão impactá-lo diretamente, receio de assumir 

compromisso em razão do acúmulo de trabalho, falta de tempo, medo de assumir 

posicionamentos diante de determinados assuntos, descrença no processo participativo e 

falta de visão sistêmica. 

É interessante perceber que 98,6% dos entrevistados declararam que o PDI é um 

instrumento muito importante para a instituição, mas quando se compara o nível de 

participação na elaboração do planejamento apenas 46,5% dos pesquisados cooperaram 

com sua concepção. O baixo índice de participação dos servidores pode ser explicado 

quando confrontado com as alegações dos gestores da instituição que associaram a 

baixa participação dos servidores ao pouco tempo disponibilizado para as discussões, a 

possibilidade de não assumirem mais compromissos de trabalho ou mais 
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responsabilidades, ao desinteresse por não serem atendidos ou não se sentirem 

representados e a atividade operacional intensa do campus. 

Perante as evidências, é possível conjecturar que a dificuldade na implantação 

do planejamento estratégico no Campus São Vicente tem relação direta com a pouca 

adesão do coletivo institucional nas fases iniciais de discussão e elaboração do PDI, o 

que confirma a tese de que a participação da comunidade é um fator preponderante no 

sucesso dos planos. 

Na questão seguinte, foi indagado aos servidores que participaram do processo 

de concepção do PDI 2019-2023 sobre as principais dificuldades envolvendo sua 

elaboração, por meio da pergunta “Em sua opinião quais foram as principais 

dificuldades encontradas no processo de elaboração do PDI 2019-2023?”.  

Foi possível recolher informações e identificar as adversidades envolvendo o 

procedimento, conforme se observa Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Dificuldades apresentadas no processo de elaboração do PDI 2019-2023 

Razões 
Frequência 

(número de 

servidores) 
% 

Falta de interesse dos servidores 17 51,5 

Pouco tempo para as discussões 15 45,5 

Poucos dados prévios 15 45,5 

Falta de treinamento 13 39,4 

Dificuldade com a metodologia 13 39,4 

Sobrecarga de trabalho 1 3,0 

Falta de conhecimento sobre o assunto 1 3,0 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Ante os dados coletados, é possível perceber que a primeira restrição apontada 

pelos respondentes é a falta de interesse dos servidores da instituição, com 51,5% das 

ocorrências. Essa apatia fica evidente ao relacioná-la à abstenção de 53,5% dos 

servidores nas reuniões envolvendo a elaboração do PDI. Os dados corroboram o 

entendimento de alguns gestores entrevistados de que essa falta de interesse pode ser 

atribuída ao alto grau de envolvimento dos servidores em rotinas operacionais, à falta de 

conscientização da importância do planejamento e até mesmo à negligência de alguns 

gestores em se envolver e motivar seus subordinados a participarem das discussões.  
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Em segundo lugar, com 45,5% dos registros, o pouco tempo dedicado às 

discussões e a escassez de dados quantitativos para subsidiar os debates foram 

apontados como empecilhos relativos ao processo de concepção do planejamento 

estratégico. A supressão desses componentes pode ser considerada como limitadora ao 

sucesso da execução das ações envolvendo o PDI, já que um bom plano precisa refletir 

a realidade da organização e a carência dos dados quantitativos pode distorcer essa 

realidade, fazendo com que o planejamento seja construído baseado em suposições e 

não em fatos fundamentados. 

A falta de treinamento e a dificuldade com a metodologia, com 39,4% das 

ocorrências, foram outros aspectos indicados como empecilhos ao planejamento. Nesse 

sentido, os dois fatores estão interligados, já que a dificuldade com a metodologia 

empregada no processo é consequência da falta de habilidade ou capacidade técnica de 

quem estava conduzindo os procedimentos. 

É válido destacar que outras barreiras, em menor percentual, foram citadas pelos 

respondentes. Também convém salientar que não foram apontadas restrições diferentes 

daquelas já indicadas na literatura examinada. 

Dando prosseguimento à pesquisa, investigou-se o percentual de servidores que, 

após a conclusão dos trabalhos envolvendo a elaboração do PDI, entraram em contato 

com a versão final do documento para tomar ciência de seu conteúdo, bem como seus 

objetivos e metas a serem perseguidos. Para isso, lançou-se a questão: “Após a 

elaboração do PDI 2019-2023 você tomou conhecimento das diretrizes estabelecidas no 

documento?”. Os resultados são apresentados no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Percentual de servidores que conhecem as diretrizes do PDI 2019-2023 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 
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Em face das respostas, observa-se que 76,1% dos participantes tomou 

conhecimento sobre o conteúdo do documento PDI 2019-2023. É importante salientar 

que o desconhecimento sobre as questões que envolvem o planejamento estratégico da 

instituição representa um obstáculo a sua implantação. No entanto, pelos resultados 

obtidos, fica evidente que 67,6% dos respondentes declaram conhecer o documento 

apenas de forma parcial, em vista disso, a carência de uma visão abrangente dos 

servidores sobre o planejamento estratégico pode estar relacionada às dificuldades de 

internalização do PDI no campus.  

É possível conjecturar, ainda, que cada servidor observa apenas a parte do 

documento que interessa ao seu setor, evidenciando uma falta de sinergia entre os 

setores da instituição e suas ações, isto é, como trabalham de forma isolada e não de 

forma integrada, os servidores não fazem mensuração dos impactos e influências que 

suas ações trazem sobre as atividades de outros departamentos, o que acaba 

prejudicando a implantação das estratégias e acarretando prejuízos, como falta de 

empatia, isolamento das equipes, perda de performance, desmotivação, decisões 

desalinhadas, aumento dos custos, desperdício de tempo e recursos, além de dificultar a 

visão sistêmica. 

Outro aspecto relevante constatado é o fato de 23,9% dos entrevistados 

declararem não conhecerem o PDI da instituição. Essa circunstância inspira 

preocupação e serve como mais um elemento de explicação para os problemas que a 

instituição apresenta em relação à implantação do planejamento. 

É valido registrar que apenas 8,5% dos servidores disseram conhecer o 

documento em sua íntegra. Tal ato revela a falha da instituição em divulgar e incentivar 

seus servidores a conhecerem e se interessarem pelo documento que estabelece os 

objetivos para o futuro da autarquia em que laboram. 

 No decurso da pesquisa, buscou-se, também, verificar a compreensão que os 

servidores têm da importância do PDI para exercer suas atividades na instituição. Nessa 

perspectiva, questionou-se: “Para desempenhar suas atividades no Campus São Vicente, 

você entende que o PDI é:”. Como resposta, foram dadas 3 alternativas possíveis: 

“muito importante”, “pouco importante” e “não tem utilidade”, o resultado da questão 

pode ser conferido no Gráfico 9. 
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Gráfico 9 – Percepção sobre a importância do PDI para o desempenho das atividades no setor 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Os resultados exibiram que, para 91,5% dos participantes, o PDI exerce um 

papel de grande relevância em suas atividades na instituição, evidenciando, assim, a 

importância do documento para o campus. 

Na sequência da pesquisa, foi perguntado “Quantas vezes durante o ano de 2019 

você acessou o PDI 2019-2023 ou comentou sobre o documento relacionado a sua 

rotina de trabalho?”. Os dados obtidos estão apresentados no Gráfico 10. 

Gráfico 10 - Quantidade de consultas ao PDI 2019-2023 no ano de 2019 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Os dados mostram que 52,1% dos investigados consultaram o PDI no máximo 3 

vezes durante o ano de 2019, o que pode explicar a falta de alinhamento entre as ações 

planejadas com as atividades executadas pelos servidores. 
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 Embora os servidores percebam a influência do PDI em suas rotinas, as 

atividades cotidianas não são direcionadas de forma clara com foco a atingir as metas e 

os objetivos contidos no documento. Isso fica mais notório quando 33,8% dos 

respondentes afirmaram não terem consultado ou comentado sobre o PDI no ano de 

2019 relacionado às suas atividades laborativas. 

Importante ressaltar que os participantes da pesquisa são servidores da 

instituição, logo, é possível pressupor que as decisões tomadas pelos colaboradores 

durante a rotina de trabalho não estão substanciadas nas metas e diretrizes do PDI, o 

que, para Giacobbo (1997) e Pereira (2006), é um fator crítico ao sucesso do 

planejamento na organização. 

Prosseguindo com a pesquisa, na questão seguinte buscou-se investigar a 

percepção dos servidores em relação ao cumprimento das metas do PDI pelo campus. 

Nesse sentido, foi indagado: “Em sua opinião as metas do PDI são executadas de forma 

satisfatória em São Vicente?”. Os resultados obtidos estão no Gráfico 11.  

Gráfico 11 – Percepção sobre a execução do planejamento no IFMT Campus São Vicente 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Tal resultado sinaliza que o processo de execução dos planos no Campus São 

Vicente necessita de melhorias, mas isso já era esperado. Um ponto de surpresa nos 

resultados obtidos evidencia que 22,5% dos entrevistados não souberam responder ao 

questionamento. Esse acontecimento pode ser explicado pela inexistência da adoção de 

mecanismos de controle e monitoramento das ações envolvendo o PDI pelo campus, 

pois sem esses mecanismos, a mensuração dos resultados fica prejudicada. 

Na pergunta subsequente, os participantes foram interpelados a indicar as três 

principais restrições relacionadas à implantação do PDI 2019-2023 no Campus São 
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Vicente. O questionamento direcionado aos sujeitos foi: “Em sua opinião, quais as 

principais dificuldades do campus em relação à execução do PDI 2019-2023? (selecione 

até 3 opções)”. Foram sugeridas algumas opções baseadas nas barreiras mais comuns ao 

planejamento estratégico indicadas na literatura da área, assim como em alguns estudos 

envolvendo questões relacionadas ao planejamento estratégico em universidades.  

Da mesma forma, também foi concedido aos respondentes a possibilidade de 

indicarem outros fatores não mencionados nas alternativas listadas nas perguntas. A 

Tabela 8 expõe os resultados obtidos com a questão. 

 

Tabela 8 - Principais dificuldades apresentadas na execução do PDI 2019-2023 

Razões 
Frequência 

(número de 

servidores) 
% 

Falha na comunicação e divulgação das metas 41 57,7 

Pouco interesse dos servidores 37 52,1 

Ausência de ferramentas ou métodos 31 43,7 

Desconhecimento das diretrizes do PDI 29 40,8 

Os planos estão divorciados da realidade 14 19,7 

Falta de capacidade técnica 12 16,9 

Quadro de servidores insuficiente 1 1,4 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Diante das informações, evidenciou-se que, entre as principais restrições à 

realização do PDI 2019-2023 no Campus São Vicente, a falha na comunicação e 

divulgação das metas foi apontada pelos participantes como o principal empecilho aos 

planos, com 57,7% das indicações. A segunda razão apontada, correspondente a 52,1% 

dos participantes, foi o pouco de interesse dos servidores pelo PDI. O terceiro aspecto 

causador de dificuldades foi a ausência de ferramentas ou métodos, apontado por 43,7% 

dos respondentes. E, por fim, o quarto elemento pontuado pelos atores como 

complicador dos planos foi o desconhecimento das diretrizes do PDI, com 40,8% das 

ocorrências. 

Sobre os resultados obtidos, a falha na comunicação e divulgação foi uma das 

dificuldades já relatadas nos trabalhos de Pereira (2006) e Silva e Assis (2017). Esse 

aspecto pode ser explicado pela falta de uma ação mais efetiva do campus em divulgar 

as metas e ações por meio do site, murais, reuniões e outros canais e meios de 

comunicação da instituição. 
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 O pouco interesse pelos servidores foi descrito por Athanázio (2010), Giacobbo 

(1997) e Pereira (2006) como negligência em pensar acerca do futuro, pouca 

participação dos membros da organização no processo de planejamento ou ausência do 

envolvimento. Isto é, o pouco interesse dos servidores da instituição pode ser explicado 

pela ausência de grande número de servidores nas reuniões quando da elaboração do 

PDI, a falta de comprometimento em assumir novas responsabilidades e o 

desconhecimento das diretrizes do PDI. 

Por fim, é adequado deixar registrado que outras restrições, em menor 

percentual, foram citadas pelos pesquisados. 

Neste estudo, procurou-se também verificar a visão dos servidores do campus 

sobre o envolvimento dos gestores da unidade na execução do PDI. Para recolher 

informações sobre esse assunto, foi perguntado: “Qual sua percepção sobre a 

participação dos gestores no processo de execução do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) em São Vicente?”. O resultado é encontrado no Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Envolvimento dos gestores na execução do PDI no Campus São Vicente 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Observa-se que a maior parte dos respondentes (56,3%) considera que a gestão 

do campus pouco participa do processo de execução do PDI. Tal resultado não confirma 

o entendimento de alguns gestores, que afirmaram durante as entrevistas haver uma 

proatividade dos principais gestores na execução do planejamento. O resultado mostra 

que existe uma lacuna entre a percepção da gestão do campus e o entendimento dos 

servidores, e a falta de participação dos dirigentes traz grandes dificuldades ao bom 

andamento do PE na instituição prejudicando sua implantação. 
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Tal constatação também explica a falta de interesse dos servidores da instituição 

pelo PDI, já que o não comprometimento dos dirigentes com os planos acarreta 

desencorajamento das equipes em conhecer e se envolver com o processo de execução 

do planejamento. Silva Gonçalves (2011) classifica a falta de envolvimento das 

pessoas-chave na execução das ações do plano como um obstáculo em sua 

implementação. 

Durante a pesquisa, outro ponto relevante envolvendo o sucesso na implantação 

do planejamento estratégico em instituições está ligado ao tempo que os gestores 

dedicam à discussão das ações envolvendo as metas estabelecidas no planejamento 

estratégico, isto é, para que o planejamento obtenha êxito em sua execução, é necessário 

realizar reuniões periódicas a fim de discutir qual é a melhor forma de atingir os 

objetivos estipulados, bem como analisar os resultados obtidos pela prática das 

atividades, identificando possíveis falhas e apontando correções para melhoria do 

desempenho. 

Assim, na intenção de analisar esse aspecto no IFMT Campus São Vicente, foi 

apresentado aos entrevistados a seguinte pergunta: “Sua chefia imediata promove 

reuniões gerenciais para discutir o andamento do PDI?”. As respostas captadas estão 

dispostas no Gráfico 13. 

 

 Gráfico 13 - Chefia imediata promove reuniões gerenciais para discutir o andamento do PDI 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

De acordo com o Gráfico 13, mais da metade dos participantes (53,5%) afirmou 

que suas chefias não promovem reuniões gerenciais a fim de discutir o andamento do 

PDI do campus, ou seja, no Campus São Vicente não existe uma política ou uma cultura 
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em que se dedique parte da rotina de trabalho para discutir e/ou propor ações para 

atingir os objetivos estratégicos da instituição, tão pouco se faz uma análise dos 

resultados do campus confrontando com os objetivos estratégicos do IFMT 

contemplados no PDI 2019-2023. 

Ante o resultado, é factível supor que a falta em promover reuniões gerenciais 

periódicas para discutir o PE está implicando diretamente na performance das metas e 

objetivos definidos no PDI 2019-2023. 

O sucesso do planejamento depende, dentre outros fatores, de que os servidores 

estejam esclarecidos do papel que devem desenvolver mediante os objetivos estipulados 

pela instituição. Quando as atribuições não são claras e bem definidas, o alcance das 

metas fica prejudicado. É possível, então, conjecturar que, pela ausência de reuniões 

periódicas, as equipes não estão sendo bem orientadas sobre o que devem realizar ou 

quais atividades precisam desenvolver durante o ano para que as metas estipuladas no 

PE sejam atingidas, o que corrobora com a ideia de que esse fator está dificultando a 

implementação do planejamento no Campus São Vicente. 

Prosseguindo com a análise dos resultados, outro aspecto significativo a ser 

examinado pela pesquisa, está ligado à visão dos servidores do campus sobre a possível 

presença de algum tipo de resistência ou oposição das pessoas associadas à implantação 

das diretrizes do PDI no campus. Para conseguir informações sobre essa problemática, 

foi perguntado aos participantes: “Em sua opinião existe resistência dos servidores em 

relação à execução do atual PDI?”. O resultado decorrente da questão está disposto no 

Gráfico 14. 

Gráfico 14 – Percepção sobre a existência de resistência ou oposição a execução do PDI 2019-2023 

 
Fonte: pesquisa de campo (2020). 
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Os resultados obtidos revelaram que 53,5% dos respondentes considera a 

existência de algum tipo de resistência ou oposição no Campus São Vicente 

relacionados à implantação de ações envolvendo o PDI 2019-2023. 

A fim de levantar as causas relacionadas a essa resistência, foi feito o seguinte 

questionamento: “Em sua percepção, quais são os motivos que estão diretamente 

relacionados à resistência da execução do PDI no Campus São Vicente? (Selecione 

apenas 2 opções)”. Foram dadas algumas opções de respostas baseadas nas restrições 

mais recorrentes identificadas durante o exame da literatura associada à área. Da mesma 

forma, foi oportunizado aos respondentes o direito de registrarem outros motivos não 

contemplados nas alternativas elencadas.  

A coleta das informações está apresentada na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Razões relacionadas a resistência dos servidores 

Razões 
Frequência 

(número de 

servidores) 
% 

Não querem ter mais atribuições em sua carga de trabalho 22 57,9 

Há resistência por não concordarem com a gestão do campus 18 47,4 

Acham que o PDI está desconexo com a realidade do campus 11 28,9 

Entendem que o PDI é pouco relevante para o campus 7 18,4 

Falta de capacidade técnica 7 18,4 

Falta de conhecimento sobre o PDI 3 7,9 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 

 

Por meio dos resultados obtidos, percebe-se que, dentre os indivíduos que 

disseram existir resistência ao PDI no campus, a alternativa com maior ocorrência, 

correspondente a 57,9% das escolhas, associa a resistência ao fato de que os servidores 

não desejam se envolver com a execução do PDI para não agregarem mais atribuições 

em sua carga de trabalho. É importante destacar que essa justificativa também foi citada 

por alguns dos gestores durante as entrevistas o que reforça a tese de que a oposição 

acontece em razão de os servidores não desejarem assumir mais responsabilidades. 

Prosseguindo na análise, outro motivo bastante pontuado pelos pesquisados, com 

47,4% das indicações, associa a discordância entre indivíduos e gestão do campus como 

a explicação para a oposição ou resistência à implementação do PDI no campus. Ou 

seja, por não concordarem na forma com que os dirigentes conduzem o campus, alguns 

servidores decidem se opor aos planos na tentativa de dificultar sua execução. 
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Dando seguimento à análise, com 28,9% das opiniões, a terceira alternativa com 

mais incidência correlaciona a resistência ao ato de alguns servidores acreditarem que o 

PDI está divorciado da realidade do campus. Isto é, diante das pretensões futuras da 

unidade, o PDI se torna inviável, pois não atende aos anseios da comunidade. Ainda 

nesse sentido, outros entendem que os planos são inviáveis devido às condições 

envolvendo recursos e outros fatores. 

Posto isso, é oportuno mencionar que outros motivos, em menor percentual, 

foram registrados pelos entrevistados e que mediante as diversas razões apontadas, não 

foi identificado o surgimento de ocorrências diferentes daquelas já apresentadas na 

literatura estudada. 

Por fim, na intenção de propor melhorias ao processo de execução dos planos 

alusivos ao planejamento estratégico do IFMT, os servidores foram convidados a 

apresentar sugestões que pudessem contribuir com o aperfeiçoamento da implantação 

PDI. Assim, lançou-se a seguinte pergunta: “Em sua opinião, o que deveria ser feito 

para melhorar o processo de execução do PDI em São Vicente? (Escolha até 3 opções)”. 

Para auxiliar os participantes, foram sugeridas algumas alternativas de respostas 

baseadas no estudo bibliográfico realizado. É importante salientar que foi concedido aos 

entrevistados a possiblidade de sugerir outras proposições de melhoria mediante o 

preenchimento do campo “outros”. 

Desse modo, a resultante da questão apresenta-se na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Sugestões para melhorar o processo de execução do PDI no Campus São Vicente 

Sugestão 

Frequência 

(número de 

servidores) 

% 

Criar um plano de ação anual dos setores 38 53,5 

Melhorar a divulgação dos planos 36 50,7 

Promover reuniões regulares para discutir a execução do PDI 34 47,9 

Maior envolvimento das chefias imediatas no processo de execução do PDI 32 45,1 

Maior envolvimento dos principais gestores do Campus São Vicente 23 32,4 

Melhorar a capacidade técnica por meio de treinamento 18 25,4 

Maior envolvimento dos estudantes 1 1,4% 

Trazer dados confiáveis para as reuniões de planejamento 1 1,4% 

Fonte: pesquisa de campo (2020). 
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Como resultado da pesquisa, foi possível detectar que a maioria dos 

entrevistados, o que corresponde a 53,5%, assinalou a alternativa que sugere a criação 

de um plano de ação anual dos setores como a proposição de maior relevância à 

implantação do PDI no Campus São Vicente. Na sequência, a opção que sugere a 

melhoria na divulgação dos planos foi a segunda mais indicada pelos participantes, com 

50,7% das escolhas. Na terceira posição, a proposição que recomenda a promoção de 

reuniões regulares para discutir a execução do PDI foi outra sugestão, escolhida por 

47,9% dos participantes. E, finalmente, a quarta sugestão, selecionada por 45,1% dos 

indivíduos, propõe um maior envolvimento das chefias imediatas no processo de 

execução do PDI. Outras proposições, em menor percentual, foram citadas pelos 

respondentes. 

Em face aos dados obtidos, a aplicação do survey permitiu realizar um 

diagnóstico da realidade envolvendo as práticas associadas à implementação do PDI 

2019-2023 no Campus São Vicente. Graças à colaboração dos respondentes, foi 

possível identificar as principais dificuldades enfrentadas pela unidade para 

implementar as diretrizes do planejamento estratégico. Ainda nesse sentido, a aplicação 

do questionário também oportunizou reconhecer medidas para aperfeiçoar a 

implantação dos planos, tornando sua execução mais efetiva. 
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5. PROPOSTA DE SOLUÇÃO/RECOMENDAÇÃO 

 

A partir do levantamento das principais barreiras que dificultam a 

implementação do PDI 2019-2023 no IFMT Campus São Vicente, buscou-se analisar 

alguns obstáculos a fim de propor medidas que ajudem a solucionar os problemas 

encontrados. 

Diante disso, as sugestões de melhoria deram origem a duas propostas de 

produtos tecnológicos: 1) Modelo e manual para elaboração e implementação do PDU, 

e; 2) Conjunto de medidas para auxiliar na implantação do PDI 2019-2023 no Campus 

São Vicente. 

As propostas foram elaboradas baseando-se em materiais descobertos durante a 

pesquisa bibliográfica, todavia, as proposições serão discutidas e analisadas pelos 

gestores da instituição a fim de validá-las. 

 

5.1. Das Causas 

Na sequência, serão elencados os principais fatores apurados durante a pesquisa 

e associados às dificuldades na implementação do planejamento estratégico no Campus 

São Vicente e que são passíveis de resolução. No final de cada subdivisão serão 

apresentadas as medidas recomendadas para remediar ou tratar o problema 

diagnosticado. 

 

5.1.1. Da capacidade técnica 

Durante a pesquisa, observou-se a dificuldade técnica dos gestores em relação ao 

desenvolvimento de ações que contribuam para a implantar o PDI no Campus São 

Vicente de forma eficiente. 

Além das competências comportamentais como motivação, proatividade, 

comunicação, relação interpessoal, criatividade e trabalho em equipe, é preciso destacar 

que o conhecimento técnico também é condição básica e imprescindível para que os 

dirigentes possam implementar ações a fim de atender as metas do planejamento na 

instituição. 

Pode-se, ainda, dizer que o conhecimento técnico exerce influência direta no 

êxito dos planos, e quanto maior o conhecimento maior é a chance dos gestores 

tomarem decisões assertivas e que irão contribuir de maneira efetiva no desempenho do 

planejamento dentro da organização. 
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Diante das dificuldades técnicas apresentadas, a proposta adequada é que tanto 

os gestores da instituição como os demais servidores do campus participem de cursos de 

planejamento estratégico com ênfase em desenvolver habilidades técnicas direcionadas 

para a execução do planejamento, com a finalidade adquirir know-how para empregar 

métodos, técnicas e ferramentas que auxiliem na transposição do plano estratégico em 

ações práticas efetivas focadas no atingimento das metas do PDI. 

Nesse sentido, os cursos devem abranger a teoria e a prática sobre o 

planejamento estratégico, bem como informações sobre como executá-lo no dia a dia da 

organização, permitindo, assim, que os participantes aprendam a utilizar métodos que 

possam ajudar no desenvolvimento de ações práticas e efetivas na implementação do 

PDI da instituição, além de motivar as pessoas a trabalharem para atingir as metas. 

Assim, espera-se que com a capacitação haja um aprimoramento das habilidades 

dos gestores e servidores do campus em relação a implementação de atividades para 

melhorar o desempenho e efetividade do PDI no campus, além de conscientizar os 

indivíduos da importância do instrumento para o desenvolvimento das políticas 

educacionais da instituição. 

 

5.1.2. Do envolvimento dos servidores, divulgação das metas e do 

conhecimento sobre o PDI 

Durante a apuração dos resultados da pesquisa, o desconhecimento sobre as 

diretrizes do PDI foi apontado como um dos principais dificultadores para sua 

implementação no Campus São Vicente, uma vez que foi constatado que a maioria dos 

servidores tiveram contato de forma parcial com o documento, isto é, não estavam 

totalmente inteirados de seu conteúdo. 

Portanto, mediantes as informações obtidas, pode-se depreender que mais da 

metade dos servidores do campus desconhecem as diretrizes do planejamento da 

instituição e, como consequência, estão desenvolvendo suas atividades sem observarem 

os preceitos e direcionamentos do documento. 

Esse resultado salienta e reforça a importância de os gestores do campus 

desenvolverem políticas que estimulem os colaboradores a se envolverem e a 

conhecerem melhor o PDI do IFMT. Essa ação é significativa, tendo em vista a 

necessidade de se alinhar às atividades diárias dos setores com os objetivos estratégicos 

institucionais. Para Ansoff, Declerck e Hayes (1981) a falta de clareza e transparência 

dos planos representam empecilhos às mudanças necessárias para se implantar as 
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estratégias, logo, é preciso tomar medidas que contribuam com a melhora da 

publicidade do PDI dentro da unidade bem como promover atividades de 

conscientização, ressaltando a importância do instrumento para acurar a eficácia 

administrativa do campus. 

Destarte, para melhorar a publicidade, promover o conhecimento e o 

envolvimento dos servidores da instituição em relação ao PDI recomenda-se que sejam 

desenvolvidas as atividades conforme Quadro 22: 

 

Quadro 22 – Ações para aperfeiçoar a publicidade e o envolvimento dos servidores 

Recomendações 

Realizar reuniões com toda a comunidade apresentando o PDI e os resultados do campus em relação as 

metas estabelecidas no documento. 

Os gestores devem planejar as ações dos seus setores com base nas diretrizes do PDI. 

Divulgar no site, murais e e-mails do campus as ações desenvolvidas pela unidade fazendo referência ao 

atingimento das metas estabelecidas no PDI. 

Promover cursos de capacitação voltados para execução do PDI. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Dessa maneira, a expectativa é de que, com a prática das ações propostas, haja 

uma melhora significativa na integração das ações entre os setores, e que elas despertem 

um maior interesse dos servidores pelo planejamento institucional, tornando o processo 

de divulgação dos planos mais eficientes, contribuindo para alinhar as atividades diárias 

dos setores com os objetivos estratégicos da instituição e promovendo uma maior 

transparência e eficiência das ações relacionadas à gestão da unidade. 

 

5.1.3. Da ausência de ferramentas, métodos, instrumentos ou 

procedimentos 

A pesquisa identificou que, embora a PRODIN tenha recomendado a utilização 

do 5W2H como instrumento de apoio para as ações envolvendo a implementação do 

PDI, sua utilização apresentou dificuldades, incorrendo em falhas durante sua execução. 

Como consequência, o dispositivo acabou sendo ignorado pelos gestores da instituição, 

fato este comprovado mediante as respostas obtidas durante as entrevistas. 

É importante reforçar que a utilização de um método para auxiliar no 

acompanhamento da execução do planejamento é essencial para gerir a equipe, as 
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tarefas, os prazos, as atividades, os recursos, além de contribuir para dirimir falhas, 

organizar as ações e funções dos participantes no processo. 

No que tange a ausência de instrumento de gestão, recomenda-se que a unidade 

adote o Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU como procedimento para suprir 

essa lacuna, contribuindo, então, para que o planejamento estratégico seja desdobrado 

para as dimensões táticas e operacionais, tornando as ações mais práticas com a 

finalidade de atingir as metas e objetivos da organização. 

É imprescindível que os gestores incentivem a participação e envolvimento de 

todos os segmentos da comunidade escolar no processo de elaboração do PDU. A 

expectativa é de que, tornando os indivíduos parte do processo, o instrumento ganhe 

força e tenha maior sucesso ao ser implementado. Portanto, recomenda-se que sejam 

desenvolvidas as atividades do Quadro 23, a fim resolver o problema relacionado a 

ausência de um método para apoiar a implementação do PDI no campus.  

 

Quadro 23 – Ações para implementar o PDU no Campus São Vicente 

Recomendações 

Implementar o PDU no Campus São Vicente e viabilizar encontros com a comunidade para sua 

construção. 

Promover reuniões periódicas entre chefias e equipes de setores para confeccionar o plano de ação 

conforme orienta o PDU. 

Incrementar nas rotinas dos setores a prática de reuniões entre chefias e equipes para acompanhar e 

discutir o desempenho e a efetividade das ações estabelecidas em relação ao atingimento das metas do 

PDU. 

Divulgar os planos de ações na página inicial do site do Campus São Vicente. 

Implantar mecanismos para monitorar e avaliar o desempenho das ações relacionadas ao PDU. 

Disponibilizar no site da instituição o resultado do progresso das ações bem como a performance do 

PDU. 

Promover encontros regulares entre dirigentes e a comunidade a fim de prestar contas das atividades 

desenvolvidas visando o cumprimento das metas do PDU. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Espera-se que, com as ações propostas, tanto o PDI como o PDU recebam maior 

visibilidade dentro da instituição, fazendo com que as ações desenvolvidas pelos setores 

estejam mais alinhadas aos objetivos estratégicos da instituição. 
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5.1.4. Do envolvimento dos gestores na execução do Planejamento 

As pesquisas revelaram que mais da metade dos servidores consideram que os 

gestores pouco participam ou promovem ações em relação à execução do Planejamento 

no Campus São Vicente. Em outras palavras, os gestores estão falhando na 

implementação de práticas administrativas voltadas para a gestão do planejamento 

dentro da organização. 

Procedimentos como realizar reuniões periódicas para discutir o planejamento, 

estabelecer metas e objetivos, melhorar a comunicação interna, implementar o 

monitoramento e informar o progresso do planejamento são ações importantes para 

evidenciar o envolvimento da gestão. 

Como dito anteriormente, o gestor tem função primordial no processo de 

planejamento. Cabe a ele motivar seus colaboradores propondo o desenvolvimento de 

ações que busquem atingir as metas fixadas, além de monitorar as ações cobrando 

melhoras no desempenho caso se mostre ineficiente (SILVA; GONÇALVES, 2011). 

Portanto, existe uma relação direta entre o engajamento dos gestores e o sucesso 

dos planos. Nesse sentido, para melhorar o envolvimento dos gestores da instituição em 

relação ao Planejamento da instituição, recomenda-se que sejam desenvolvidas as 

atividades do Quadro 24. 

 

Quadro 24 - Ações para melhorar o envolvimento dos gestores com a execução do PDI 

Recomendações 

Implementar o PDU no Campus São Vicente. 

Promover reuniões gerenciais periódicas entre chefias e equipes para discutir ações sobre o 

Planejamento. 

Monitorar a execução do PDU. 

Promover reuniões com a comunidade para prestar contas das ações do PDU. 

Participar e incentivar os servidores a fazerem cursos direcionados a área de planejamento e execução do 

planejamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Essas são iniciativas que ajudarão no sucesso do planejamento, além de 

contribuir para melhorar a imagem e visão dos servidores em relação ao envolvimento e 

comprometimento dos gestores na execução do PDI. 
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5.2. Dos Produtos Tecnológicos 

Neste tópico, será apresentado o produto tecnológico, item indicado como 

solução para o problema proposto, isto é, que contribuirá para a implementação do PDI 

no Campus São Vicente de forma eficiente. 

 

5.2.1. Da Ementa do Curso de Capacitação 

Para que a elaboração e implementação do PDU tenha êxito em sua aplicação, os 

gestores e servidores do campus necessitam ser capacitados na área do planejamento, 

especialmente envolvendo sua fase de execução. 

Percebeu-se, durante as pesquisas, que os gestores e servidores da instituição 

apresentam um nível de conhecimento superficial sobre o assunto tratado, o que pode 

dificultar a implantação do PDU de forma eficiente. Dessa forma, é necessário 

promover uma capacitação a fim de desenvolver habilidades conceituais e práticas 

envolvendo a construção de um planejamento, elaboração de um diagnóstico 

organizacional, formulação, execução, monitoramento e controle de estratégias.  

Diante do exposto, propõe-se uma ementa de capacitação para os gestores, 

chefias e demais indivíduos, conforme apêndice G, considerando os principais pontos 

de dificuldade dos pesquisados conforme causas identificadas no presente estudo. 

A ementa do curso foi elaborada com base no curso Planejamento PDU – Plano 

de Desenvolvimento da Unidade, oferecido pela Universidade Federal Fluminense, no 

ano de 2019, aos seus servidores. 

Portanto, espera-se que, após se capacitarem, os participantes possam aplicar 

seus conhecimentos no processo de desenvolvimento e implantação do PDU, além de 

desenvolver um senso crítico e uma visão sobre a importância do planejamento 

estratégico para a gestão e para as políticas de crescimento e expansão do campus. 

 

5.2.2. Do modelo e manual para elaboração e implementação do PDU 

Visando a transposição de planos em ações, o PDU vem desempenhar a função 

de transfigurar as diretrizes do planejamento estratégico em ações qualitativas e 

mensuráveis pelo campus, possibilitando que a unidade possa idealizar ações efetivas 

para atingir os objetivos da instituição. 

Por meio da elaboração do PDU, o campus terá a oportunidade de apresentar 

suas perspectivas para o futuro propondo ações e metas para o período de vigência de 
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dois anos, além de indicar como pretende colaborar para alcançar os objetivos e metas 

previstas no PDI. 

O PDU é um instrumento de gestão desenvolvido para aperfeiçoar o processo de 

planejamento alinhando as ações tático-operacionais da unidade com o planejamento 

estratégico da instituição, ou seja, seu propósito inicial é contribuir no desdobramento 

das metas e objetivos estratégicos contidos no PDI em planos tático-operacionais a 

serem executados pela unidade. 

Ou seja, além de desdobrar o plano estratégico em tático e operacional, o 

instrumento cumpre também a função de promover uma consciência coletiva dos 

servidores sobre a importância do planejamento para melhorar a gestão e transparência 

das ações, a fim de refinar e otimizar a utilização dos recursos da unidade de forma mais 

eficiente. 

Diante do exposto, foi desenvolvido um manual para elaborar o PDU 

apresentado no apêndice E, e um modelo de PDU apresentado no apêndice F, 

lembrando que, por meio desses documentos, será possível construir e implementar o 

PDU no Campus São Vicente e em outras unidades do IFMT. 

O apêndice E, identificado como manual de elaboração e implementação do 

Plano de Desenvolvimento da Unidade – PDU, consiste em um guia que auxiliará a 

unidade na estruturação do seu plano. O documento fornece todas as diretrizes e 

orientações para que tanto os dirigentes da instituição como os demais servidores 

participantes possam desenvolver e acompanhar a implementação do PDU da unidade 

de forma adequada. 

O apêndice F, definido como modelo de Plano de Desenvolvimento da Unidade 

– PDU, serve como parâmetro para que a unidade possa elaborar seu PDU. Trata-se de 

um documento pré-elaborado para ajudar a instituição e os envolvidos no processo de 

compreenderem a forma como as informações deverão ser registradas. 

Importante esclarecer que tanto o manual para elaboração e implementação do 

PDU quanto o modelo de PDU foram desenvolvidos a partir dos modelos utilizados 

pelas Universidades Federal do Pará, Universidade Federal do Oeste do Pará, 

Universidade Federal de Pelotas e Universidade Federal Fluminense, e que, para atender 

as necessidades do IFMT Campus São Vicente, foram adaptados para suprir as 

particularidades e especificidades do órgão. 
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5.2.3. Procedimento para elaboração do PDU 

Neste tópico, serão apresentados os passos a serem observados pela instituição a 

fim de elaborar o PDU apresentado na Figura 17, fluxograma para elaboração do PDU. 

 

Figura 17 - Fluxograma para elaboração do PDU 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

De acordo com o procedimento apresentado na Figura 17, inicialmente deverá 

ser criada uma comissão local composta por, no mínimo, três servidores do campus 

entre docentes e técnico administrativos. A função desta comissão é promover o curso 

de capacitação para os servidores da instituição, conduzir as etapas do processo de 

elaboração do PDU, dar suporte técnico, fazer a coleta e análise das informações 

produzidas nas reuniões e redigir o documento final do PDU, além de atender outras 

demandas que possam surgir durante o processo. É importante que, ao final do processo 

de elaboração do PDU, a comissão permaneça ativa, a fim de fornecer o suporte técnico 

às chefias e demais servidores para desenvolver as atividades estabelecidas no 
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documento e acompanhar e monitorar a execução das ações com propósito de garantir o 

êxito do planejamento.  

Depois de formada, os membros da comissão precisam passar por um 

treinamento. O curso de capacitação para a comissão local é uma etapa extremante 

importante dentro do processo de construção do PDU, já que é através do curso que a 

comissão receberá todo fundamento técnico que a qualificará para conduzir o processo 

de elaboração e, mais adiante, transmitir as informações para os demais servidores da 

instituição. É primordial que o curso de formação em que a comissão local será 

submetida seja desenvolvido com base na ementa proposta no apêndice G. 

Na etapa seguinte, a comissão realizará um seminário com a participação da 

comunidade para fazer a apresentação da metodologia do PDU. Nesse momento, os 

membros da comissão em conjunto com a gestão do campus terão a oportunidade de 

explicar a importância do planejamento para o desenvolvimento do campus, os 

benefícios para a gestão estratégica da unidade, os procedimentos a serem realizados 

para elaborar e operacionalizar a diretriz, além de esclarecer possíveis dúvidas da 

comunidade. 

O próximo passo no processo de elaboração do PDU é o curso de capacitação 

voltado para os servidores da instituição. Esse curso terá a finalidade de qualificar os 

servidores para participarem tanto da concepção do PDU como das demais etapas. 

Nesse momento, serão apresentados o manual para elaboração do PDU contido no 

apêndice E, além do modelo de Plano de Desenvolvimento da Unidade (apêndice F), 

que servirá de referencial para as demais etapas.  

O curso de capacitação para preparar os servidores da instituição deverá ser 

ministrado, a priori, pelos integrantes da comissão local e será baseado na ementa 

proposta no apêndice G. Essa ação dará maior força e credibilidade ao plano, 

suprimindo futuras barreiras relacionadas à resistência ou oposição a implantação da 

metodologia com a alegação de que a pessoa que está ministrando o curso não conhece 

a realidade do campus ou qualquer outro argumento desse sentido. 

Depois da capacitação, as etapas seguintes estão compreendidas por ações 

relacionadas à concepção do PDU, isto é, à elaboração de um diagnóstico da situação 

atual da unidade por meio da matriz SWOT e a proposição de metas e ações para o 

desenvolvimento de atividades que visem a execução do planejamento. 

Importante ressaltar que as metas e ações propostas nesta fase devem ter 

aderência com as metas estabelecidas no PDI do IFMT, e que a instituição, em especial 
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os gestores, se esforcem ao máximo para reunir e envolver o máximo de pessoas na 

elaboração do documento, já que a participação é fundamental para êxito do 

planejamento na unidade. 

No decorrer da pesquisa uma das barreiras relacionadas à dificuldade na 

implementação do planejamento no campus foi o pouco tempo dedicado às discussões 

durante a construção do PDI, portanto, é determinante que a comissão organize um 

número maior de encontros a fim de possibilitar a participação de toda a comunidade.  

Depois de finalizada, as reuniões com a comunidade e a comissão local terão a 

função de juntar e organizar todo material produzido, com o objetivo de compilar as 

informações em um único documento que dará origem ao PDU do campus e, logo após 

compilar as informações, o documento deverá ser submetido à apreciação da 

comunidade a fim de receber sugestões de correção que serão analisadas pela comissão 

local. 

Finalizado a etapa de apreciação, o documento receberá a formatação da versão 

final, que seguirá para divulgação. Neste instante, é imprescindível que haja ampla 

divulgação do PDU nos diversos meios de comunicação do campus, sendo e-mails, site, 

murais e em uma reunião com toda a comunidade. 

 

5.3. Aceitação e Validação das Propostas Apresentadas 

Ainda que na literatura a proposta apresentada neste trabalho já tenha sido 

validada como instrumento relevante na solução de problemas relacionados ao 

planejamento estratégico, sendo este instrumento utilizado há algum tempo por 

instituições federais de ensino para melhorar a performance dos resultados de seus 

planejamentos estratégicos, é importante que o instrumento passe pelo crivo dos 

gestores do campus, a fim legitimar sua pertinência na solução das dificuldades 

identificadas pelo estudo. 

Para realizar a validação da pesquisa, os produtos tecnológicos foram 

apresentados ao Diretor Geral e ao Diretor de Administração e Planejamento do 

Campus São Vicente, tendo em vista que os respectivos gestores são os principais 

responsáveis pela gestão do planejamento estratégico no campus. 

Na intenção de verificar suas opiniões, foi feita uma breve apresentação sobre o 

conteúdo do trabalho, apresentando os resultados obtidos pelas entrevistas direcionadas 

aos principais gestores do campus e da aplicação do survey aos demais servidores da 

instituição. Na sequência, foi realizada uma entrevista semiestruturada com os 
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dirigentes, a fim de apurar o ponto de vista sobre as causas levantadas e se as soluções 

recomendadas seriam oportunas e factíveis de serem implantadas. 

Para realizar a validação da proposta, foram aplicadas as seguintes perguntas aos 

gestores entrevistados: 

1. Você concorda com as causas que foram identificadas pela pesquisa? 

2. No seu entendimento, as propostas apresentadas atendem e atacam às 

causas encontradas? 

3. Em sua opinião, as propostas podem ser aplicadas na prática? 

4. O que você acha que pode dificultar a aplicação prática das propostas? 

5. Gostaria de deixar alguma sugestão que auxilie na melhoria do 

planejamento a partir das causas apontadas?  

Dessa forma, a validação ocorreu a partir das indagações conforme se observa na 

sequência. 

Dando início à validação da proposta, lançou-se o questionamento: “Você 

concorda com as causas que foram identificadas pela pesquisa?”. Diante das respostas, 

foi evidenciado que os gestores concordam com as barreiras apontadas pela pesquisa 

que buscou identificar as principais dificuldades envolvendo a execução do 

planejamento estratégico no Campus São Vicente. No entanto, o Diretor Geral entende 

que a falta de comprometimento dos servidores, um dos entraves identificados pela 

pesquisa está relacionada com a falta de conhecimento e dificuldades técnicas. 

Na sequência, é possível verificar através dos trechos destacados as opiniões dos 

gestores sobre o questionamento. 

 

 

Diretor Geral 

Concordo com quase todas, certo, a única que eu fico marcado das causas 

que foram apresentas que não houve um envolvimento por falta de 

comprometimento dos servidores, acho que assim, a gente se compromete 

quando conhece mais, então, eu acredito que quando, e ai que uma das causas 

que foram bem apresentadas que isso reforça e essa da falta de conhecimento 

da metodologia e como também da falta de conhecimento de como faz 

planejamento estratégico, mas seja um tema mais antigo pra isso, então acho 

que o comprometimento vem com isso, e não por um falta de vontade, claro 

que tem também concordo com essa que reforça essa do medo da sobrecarga 

de trabalho, então tem algumas coisas que aparece com a gente, mas quase 

concordo com quase todas só essa do comprometimento que eu acho que 

é que tem uma causa anterior que tá ligada a mesma causa falando da 

falta de conhecimento.  

Diretor de Administração e Planejamento 
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Concordo e me preocupo até, porque alguns índices apresentados me 

surpreenderam porque mostrou que muita gente não tem o 

conhecimento que eu imaginava que tivessem, então eu fiquei bastante 

preocupado com informações que eu até considerava que estavam melhor 

divulgadas e estão bem fracamente divulgadas.  

 

Seguindo na validação das propostas, buscou-se verificar a opinião dos gestores 

em relação a eficiência dos instrumentos técnicos para resolver os problemas levantados 

pelo estudo e, nesse sentido, foi direcionado aos dirigentes a seguinte pergunta: “No seu 

entendimento, as propostas apresentadas atendem e atacam às causas encontradas?”. 

Logo, obtivemos as seguintes respostas. 

  Diretor Geral 

Acredito sim, que todas elas as propostas foram atendidas porque vai 

facilitar a informação como também vai facilitar o envolvimento nas 

ações que precisam ser implementadas, então, quanto mais informação, 

não só informação como é com... a construção de ações, acho que vai ser da 

forma mais coletiva, então acho que vai, as propostas ajudam isso. 

Diretor de Administração e Planejamento 

Sim. Fazendo uma rápida análise sim de modo geral e até em alguns 

específicos como, por exemplo, solução apresentada de treinamento e a 

melhoria das matrizes, melhoria do 5W2H que é uma falha muito grande 

nossa já, já havia apresentado lá na primeira entrevista, comprovado agora no 

estudo e já com a solução proposta. 

 

Pelos retornos obtidos, é possível depreender que os dirigentes acreditam que as 

propostas apresentadas podem auxiliar o Campus São Vicente na resolução dos 

problemas relacionados às dificuldades na execução do PDI na unidade. 

Ainda em relação às propostas, examinou-se a viabilidade vislumbrando suas 

aplicações na prática e, nessa perspectiva, foi questionado aos dirigentes se os 

instrumentos tecnológicos seriam exequíveis, dada a realidade do campus. Desse modo, 

lançou-se a seguinte indagação: “Em sua opinião, as propostas podem ser aplicadas na 

prática?”. Na sequência é possível verificar as respostas obtidas. 

Diretor Geral 

Sim. Com a condição que elas tenham datas como você mesmo apresentou 

de realização de atividades, porque, como nosso cotidiano é muito...é... 

exigente nas coisas do cotidiano, então, se não tiver um agendamento pra 

realização das atividades igual você fez um cronograma mesmo apresentado 

assim ó... tem um dia para isso, horário marcado, tempo destinado ela pode 

ser aplicada, então as propostas dão certas...darão certas se tiver um 

cronograma bem explícito de cada momento que precisa ser feito. 
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Diretor de Administração e Planejamento 

Com bastante capacitação e interesse dos servidores é possível sim, a 

capacitação que eu digo não é apenas curso, é realmente trazer o cara pra 

dentro, o servidor de ponta principalmente que foi onde eu vi o maior, a 

maior falha nossa enquanto gestão, trazer aquele servidor de ponta pra dentro 

do nosso, do nosso meio e capacita-lo não em curso, mas realmente orientar 

ele, “olha é assim que acontece”, “é assim que faz”, “é por isso que a gente 

vai fazer desse jeito”, pra realmente capacita ele pra entender o que a gente tá 

vivendo. 

 

Conforme é observado, os gestores concordaram que é possível implementar as 

propostas desde que acompanhadas de prazos e de ações direcionadas a buscar um 

maior envolvimento dos servidores. 

Na intenção de identificar possíveis dificuldades relacionadas à implantação dos 

produtos tecnológicos, foi direcionada aos gestores a seguinte questão: “O que você 

acha que pode dificultar à aplicação prática das propostas?”. As indagações obtiveram 

os seguintes retornos: 

Diretor Geral 

O que pode dificultar é se não for cumprido o cronograma, porque, as 

pessoas também ficam desacreditadas né marca a data e não tá com o 

processo feito, então, e um segundo aspecto precisa ter um...como se fosse 

um núcleo acho que isso tem que saber, acho que é importante colocar ali, 

você mesmo colocou que tem uma possibilidade de uma pessoa ou um 

escritório, mas um núcleo de pessoas que possa ajudar a monitorar isso (uma 

comissão) uma comissão! Certo, que é um núcleo de assessoramento 

mesmo para os outros, porque as nossas chefias também tem muita 

sobrecarga e já foi apontado que não tem conhecimento, então eles precisam 

ter alguém que possa assessorar nesse caminho que uma das coisas que eu 

vejo assim, que pode dificultar? Não ter alguém para eles... serem 

assessores...núcleo que seja assessor das chefias, porque as chefias é o...fica 

com o carro chefe da execução, então acho que é uma das coisas que pode... 

até ai o veio agora uma sugestão é isso...dá uma sugestão de estabelecimento 

de um núcleo com tais capacitações que possam ajudar as pessoas a 

colocarem em prática ele. 

Diretor de Administração e Planejamento 

Falta de interesse acho que seria o maior, então eu teria que trabalhar 

bastante nessa no item anterior né que é trazer a pessoa pra dentro, que se eu 

não conseguir inserir uma pessoa dentro da minha proposta fica inviável 

que ele tenha o restante do interesse pra ajudar a desenvolver esse 

serviço. 

 

Perante as respostas apresentadas, os dirigentes entendem que o não 

cumprimento de prazos estabelecidos para implantação da proposta e a falta de interesse 

podem ser pontos de dificuldades na implementação das soluções propostas. O Diretor 

Geral ainda apontou a necessidade da criação de um núcleo de assessoramento para 

ajudar e assessorar na implementação da proposta. 
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E, para finalizar a validação, foi dada a oportunidade aos participantes de 

contribuírem com sugestões que auxiliassem na melhoria da execução do planejamento 

a partir das causas apontadas pelo estudo. Para obter suas opiniões foi-lhes perguntado: 

“Gostaria de deixar alguma sugestão que auxilie na melhoria do planejamento a partir 

das causas apontadas?”. As contribuições podem ser observadas nos trechos a seguir. 

 

Diretor Geral 

Acho que a publicidade, que acho que é uma questão que tem que ser 

feita né, acho que dá pra fazer até... eu fiquei imaginando assim...eu sou 

muito visual, por exemplo, um quadro com meta e melhoria para cada 

setor, se tem capacidade além da internet um quadro em cada setor pra fazer 

isso né... e a criação desse núcleo, é o núcleo estudioso vamos dizer assim, 

de gente que vai ajudar a desenvolver isso, no regimento foi muito bom 

quando a gente fechou a proposta do regimento por conta disso, como tinha 

um núcleo trabalhando constante, então eles foram...conseguiram fecharam a 

proposta né...e ai quando tinham alguma dúvida ia ao encontro desse núcleo, 

e tem gente capacitada no campus para fazer isso, então, é estabelecimento 

como se fosse um órgão de assessoramento mesmo dá.... E a sugestão que 

eu dou que esse curso que tá apresentando que ele não seja contratado 

de fora, quem sabe, com gente interna nossa, seja possível preparar esse 

núcleo porque fica como referencial, não referencial externo, um 

referencial interno porque ajuda, na minha mente é isso, por exemplo, as 

pessoas acreditam em quem conhece a realidade. Se não fez uma contratação 

externa fica sempre marcada como se fosse algo é... alheio, ficam assim “a 

não entendem da minha realidade”, então mesmo que aja uma contratação de 

uma assessoria, é importante ter gente interna participando ativamente, 

porque ai ela tá com aquele vínculo com a realidade, o vínculo mesmo e 

nosso público precisa de gente assim porque dá especificidade do campus 

(Para dar maior credibilidade?) Credibilidade e constância, para não ser 

aquela coisa que foi contratada uma época e deixou de lado, como que pode 

aparecer isso com o PDI, como era uma coisa que era necessária para vamos 

dizer assim, a iniciativa veio da reitoria e os métodos vieram de fora as 

pessoas não aderiram a ela, então a sugestão que eu daria é essa.  

 

Diretor de Administração e Planejamento 

Fazer além de fazer a parte de divulgação web todos os relatórios e 

tabelas trabalhar com o formato HTML básico além de BFF e outros 

assim, porque são de fácil acomodação dentro dos dispositivos móveis, 

muitos alunos, muita gente da comunidade trabalha exclusivamente com 

celulares, então quanto mais fácil for a leitura do documento pra eles melhor, 

então, não sei se tem um capitulo alguma coisa assim, mas na apresentação 

transformar os documento também em conteúdo web puro, sem focar em 

PDF que as vezes tem um equipamento no celular que ele fica difícil de 

leitura.  

 

Para melhor visualizar as respostas dos gestores em relação à validação da 

proposta, foi elaborado o Quadro 25, no qual é possível verificar, de forma mais 

concisa, as opiniões de cada dirigente sobre os produtos tecnológicos propostos. 
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Quadro 25 - Opinião dos dirigentes sobre os produtos tecnológicos 

Perguntas 

Respostas 

Diretor Geral 
Diretor de Administração e 

Planejamento 

Você concorda com as causas 

que foram identificadas pela 

pesquisa? 

Concordo com quase todas só 

essa do comprometimento que 

eu acho que é que tem uma 

causa anterior que tá ligada a 

mesma causa falando da falta de 

conhecimento. 

Concordo e me preocupo até, 

porque alguns índices apresentados 

me surpreenderam porque mostrou 

que muita gente não tem o 

conhecimento que eu imaginava 

que tivessem. 

No seu entendimento as 

propostas apresentadas atendem 

e atacam às causas 

encontradas? 

Acredito sim, que todas elas as 

propostas foram atendidas 

porque vai facilitar a 

informação como também vai 

facilitar o envolvimento nas 

ações que precisam ser 

implementadas. 

Sim... até em alguns específicos 

como, por exemplo, solução 

apresentada de treinamento e a 

melhoria das matrizes, melhoria do 

5W2H. 

Em sua opinião as propostas 

podem ser aplicadas na prática? 
Sim. Com a condição que elas 

tenham datas... darão certas se 

tiver um cronograma bem 

explícito de cada momento que 

precisa ser feito. 

Com bastante capacitação e 

interesse dos servidores é possível 

sim. 

O que você acha que pode 

dificultar à aplicação prática 

das propostas? 

O que pode dificultar é se não 

for cumprido o cronograma. 

E precisa ter um...como se fosse 

um núcleo de assessoramento... 

precisam ter alguém que possa 

assessorar nesse caminho. 

Falta de interesse acho que seria o 

maior... se eu não conseguir inserir 

uma pessoa dentro da minha 

proposta fica inviável que ele tenha 

o restante do interesse pra ajudar a 

desenvolver esse serviço. 

Gostaria de deixar alguma 

sugestão que auxilie na 

melhoria do planejamento a 

partir das causas apontadas?

  

Acho que a publicidade, que 

acho que é uma questão que tem 

que ser feita. 

A criação desse núcleo é o 

núcleo estudioso vamos dizer 

assim, de gente que vai ajudar a 

desenvolver. 

Que esse curso que tá 

apresentando que ele não seja 

contratado de fora, quem sabe, 

com gente interna nossa, seja 

possível preparar esse núcleo 

porque fica como referencial, 

não referencial externo, um 

referencial interno. 

Fazer além de fazer a parte de 

divulgação web todos os relatórios 

e tabelas trabalhar com o formato 

HTML básico além de BFF e 

outros assim, porque são de fácil 

acomodação dentro dos 

dispositivos móveis. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Portanto, levando em consideração as opiniões dos entrevistados, é possível 

conjecturar que os produtos tecnológicos propostos neste trabalho possuem 

potencialidade para resolver as diversas barreiras relacionadas à implementação do PDI 

no Campus São Vicente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho teve como propósito elaborar um procedimento 

estruturado para implementar o Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) no 

Campus São Vicente aliado a um conjunto de medidas a fim de permitir ao campus 

aperfeiçoar a execução do planejamento na intenção de atingir as metas do PDI do 

IFMT. 

Para atingir esse objetivo, foi necessário seguir algumas etapas. Inicialmente, a 

fundamentação teórica forneceu para o trabalho uma base conceitual importante para 

entender melhor a dinâmica do planejamento estratégico nas instituições em especial 

aquelas atuantes no setor público. 

Cumpre destacar ainda que, durante a elaboração da pesquisa bibliográfica, foi 

possível verificar que a maior parte dos trabalhos científicos encontrados analisam, 

principalmente, a fase de implementação do planejamento nas organizações públicas, 

isto é, enfatizam o momento da concepção dos planos. Poucos foram os trabalhos 

encontrados abordando a fase da implantação ou execução do planejamento nas 

instituições públicas, o que aumenta a relevância desta produção para o campo 

científico da área. 

Na sequência, o procedimento metodológico teve como propósito delinear a 

forma como essa pesquisa seria conduzida, definindo sua tipologia bem como os 

instrumentos a serem utilizados para coletar e processar os dados, a fim de transformá-

los em informações válidas para cumprir os objetivos da pesquisa. 

Após coletar, processar e analisar os dados, os próximos passos envolveram 

produzir um diagnóstico sobre as principais dificuldades relacionadas à execução do 

PDI pelo campus e, a partir da identificação das principais barreiras, elaborar um 

procedimento e propor medidas para aperfeiçoar o processo.  

No que tange aos objetivos da pesquisa, foram definidos quatro objetivos 

específicos distintos, mas que se complementam. O primeiro buscou ensaiar sobre a 

história do planejamento estratégico e sua aplicação inicialmente pelo setor privado e, 

posteriormente, pelas organizações públicas, em especial àquelas voltadas para a área da 

educação. Esse estudo possibilitou identificar a importância e os benefícios que o 

planejamento promove a essas organizações, além de identificar as principais barreiras e 

dificuldades enfrentadas para implementá-lo. 
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Ainda durante os desdobramentos, foi possível compreender a dinâmica de 

operacionalização do planejamento no âmbito das organizações, assim como os 

métodos, ferramentas e procedimentos empregados para desenvolvê-lo, o que permitiu 

gerar os produtos tecnológicos apresentados nos apêndices E, F e G. 

O segundo objetivo da pesquisa buscou realizar um diagnóstico sobre as 

principais barreiras que dificultam o processo de implantação do PDI no Campus São 

Vicente. Por meio da análise documental, identificou-se como as políticas envolvendo a 

elaboração e execução do PDI foram conduzidas dentro da organização nos últimos 

anos. A partir desse histórico, pode-se perceber a dificuldade que a instituição vem 

apresentando ao longo do tempo, principalmente àquelas relacionadas à elaboração de 

ações para atingir as metas e objetivos estabelecidos pelo PDI. 

Em relação à coleta de informações conduzida por meio das entrevistas aos 

gestores do campus, revelou-se que a maior parte dos dirigentes possui um nível de 

conhecimento limitado sobre planejamento e sobre o PDI, o que vem causando, ao 

longo do período, dificuldades na condução e internalização da diretriz no âmbito da 

unidade. 

Quanto a aplicação do survey, esse instrumento de coleta possibilitou 

incrementar a visão e percepção que os servidores possuem sobre o gerenciamento do 

PDI no campus e, nesse sentido, os resultados obtidos apontaram, por exemplo, que a 

maior parte dos indivíduos entende que a gestão do PDI carece de melhorias e que, para 

isso, os gestores do campus precisam ser mais ativos e engajados nesse propósito. 

A pesquisa ainda expôs outras barreiras envolvendo a execução do planejamento 

estratégico dentro da unidade. Dentre as principais, destaca-se a ausência de um 

procedimento que auxilie na gestão dos planos, falha na comunicação ou divulgação das 

metas, falta de interesse de alguns servidores e desconhecimentos das diretrizes do PDI. 

Depois de elaborado o diagnóstico, prosseguiu-se, então, para o próximo 

objetivo específico, que é propor medidas para aperfeiçoar o processo de implantação 

do PDI dentro da instituição. Durante o desenvolvimento da pesquisa, identificou-se 

alguns procedimentos adotados por outras instituições públicas para resolver a 

problemática levantada. Decidiu-se, portanto, verificar qual o melhor modelo de solução 

a ser implantado no Campus São Vicente levando em consideração a sua realidade. 

Finalmente, os resultados permitiram a elaboração de um conjunto de medidas e 

a elaboração de três produtos tecnológicos sugeridos como propostas de solução para as 

dificuldades encontradas.  
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Os produtos tecnológicos foram o modelo e manual para elaboração do Plano de 

Desenvolvimento da Unidade, a ementa de um curso de capacitação voltado a preparar 

os gestores e demais servidores para implantarem o PDU no campus e um procedimento 

detalhando a forma de conduzir o processo de elaboração do PDU. 

O modelo e o manual para elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade 

foram concebidos com base em modelos aplicados em algumas universidades públicas 

brasileiras. O objetivo desse produto tecnológico é auxiliar a unidade na elaboração de 

seu PDU que, por sua vez, contribuirá para transformar as metas e objetivos estratégicos 

do PDI em atividades mais claras e especificas, desdobrando-as em planos táticos e 

operacionais, suprindo, então, algumas das lacunas identificas, que são a ausência de um 

procedimento que auxilie na gestão do planejamento da unidade e do envolvimento dos 

servidores com o PDI. 

A ementa do curso de capacitação foi outro produto tecnológico desenvolvido. O 

propósito do curso é de aprofundar o conhecimento técnico tanto dos gestores como dos 

demais servidores do campus na área do planejamento. Nesse sentido, essa capacitação 

deverá prover os servidores de conhecimentos necessários para participarem da 

elaboração e execução do PDU no campus. Assim, o oferecimento do curso ataca 

algumas barreiras identificadas durante a pesquisa, que foram a falta de conhecimento 

técnico dos gestores e servidores sobre planejamento e do desconhecimento sobre o 

PDI. 

O terceiro produto tecnológico é um procedimento orientativo, desenvolvido 

para auxiliar no processo de construção do PDU. Por meio desse produto, é possível 

visualizar a sequência operacional de cada fase do processo de concepção do PDU por 

meio de um fluxograma, além fornecer instruções detalhadas sobre a forma de conduzir 

cada etapa. 

  Finalmente, o quarto objetivo específico dessa pesquisa buscou, perante os 

gestores da unidade, validar os artefatos tecnológicos. Nesse sentido, foi apresentado, 

junto ao Diretor Geral e ao Diretor de Administração e Planejamento, os produtos 

desenvolvidos pela pesquisa na intenção de verificar sua viabilidade de implantação, 

levando-se em consideração a realidade da instituição.  

A validação dos artefatos ocorreu mediante entrevista com a aplicação de um 

questionário composto de cinco perguntas abertas. Ao analisar as respostas dos gestores, 

constatou-se que tanto os produtos tecnológicos desenvolvidos como o conjunto de 

medidas propostas, tiveram reações positivas pelos entrevistados, atestando, assim, sua 
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viabilidade para ser implantando pela unidade a fim de resolver a problemática 

levantada. Portanto, pode-se concluir que a pesquisa obteve êxito em seu propósito, 

cumprindo, com êxito, todos os objetivos inicialmente estabelecidos. 

Espera-se que os produtos tecnológicos desenvolvidos contribuíam com a 

melhoria da gestão do PDI dentro da unidade, e que a proposição possa ser replicada 

para outras unidades do IFMT, a fim de contribuir com a gestão estratégica do órgão. 

É possível, ainda, que a partir desses estudos outras pesquisas possam ser 

desenvolvidas, trazendo novos conhecimentos para o campo. É importante frisar que a 

execução do planejamento estratégico no setor público é um tema que carece de mais 

estudos. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica identificou poucos trabalhos relevantes 

relacionados à execução do planejamento no setor público, o que aumenta ainda mais 

importância desse estudo.  

 

Recomendações para futuros trabalhos 

Aos que desejarem investigar assuntos relacionados ao planejamento estratégico 

em instituições públicas de ensino, sugere-se: 

a) Medir a eficácia do PDU nas instituições que o implantaram, a fim de 

aprimorá-lo; 

b) Desenvolver procedimentos para aperfeiçoar a execução do planejamento 

nas instituições públicas de ensino. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “PROPOSTA DE 

APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO 

GROSSO CAMPUS SÃO VICENTE”, orientada pela Profª. Dra. Cecilia Toledo 

Hernandez, e será desenvolvido pelo aluno do mestrado profissional em administração, 

do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Fluminense, o Sr. 

Danilo Beserra do Amaral. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa objetiva a aplicação de um método científico e sistematizado que 

contribuirá de forma efetiva para a implantação ou execução do Plano Desenvolvimento 

Institucional nas instituições federais de ensino tendo como objeto da pesquisa o IFMT 

Campus São Vicente, acompanhado pelos objetivos específicos: a) Elaborar um 

diagnóstico dos principais fatores que interferem no processo de implantação do PDI no 

IFMT Campus São Vicente. b) Pesquisar diferentes modelos de ferramentas para definir 

qual é a que melhor se adapta a resolução do problema. c) Efetivar a utilização de uma 

ferramenta que contribua para execução do planejamento estratégico no IFMT Campus 

São Vicente. d) Validar a referida proposta internamente, junto ao Diretor Geral e ao 

Diretor de Administração do campus. 

Caso decida aceitar o convite, você participará dos seguintes procedimentos: 

responderá a um questionário estruturado com questões abertas e fechadas e depois 

participará de uma entrevista semiestruturada contendo alguns questionamentos. A 

entrevista será gravada para que seja possível sua futura transcrição e poderá ser 

publicada na íntegra ou em partes no relatório da pesquisa. 

 É relevante destacar que a pesquisa não apresenta riscos previsíveis. O que pode 

acontecer é que, no momento da realização da entrevista, aflorem emoções pessoais e 

surja algum constrangimento em responder algum dos questionamentos. Nesse caso, 

você poderá desistir de responder as questões que julgue constrangedoras. Para 

minimização desses possíveis transtornos, a entrevista será realizada em ambiente 

calmo, acolhedor, reservado e devidamente preparado para recebê-lo.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: estará contribuindo 

na melhoria da gestão do planejamento estratégica nessa IFE e poderá apontar sugestões 

para que impacte de forma mais positiva na execução do planejamento estratégico da 

instituição. 
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Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado 

em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Danilo Beserra do Amaral, 

no endereço Rua Pimenta, 901, Bairro Dom Aquino, Cuiabá, Mato Grosso ou pelo 

telefone (65) 99975-7704. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas na 

Coordenação do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade 

Federal Fluminense, no endereço R. Des. Ellis Hermydio Figueira, 783 - Aterrado, 

Volta Redonda - RJ, 27213-145. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“PROPOSTA DE APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO 

GROSSO CAMPUS SÃO VICENTE”. 

 

Participante da pesquisa: 

 

 

___________________________________________________ 

      Entrevistado                                                

 

Pesquisador responsável: 

 

____________________________________________________________ 

Danilo Beserra do Amaral 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

– UFF – VOLTA REDONDA 

Rua Desembargador Hermínio Ellis Figueira, 783, Bloco A, Sala 218. Aterrado 

CEP: 27.213-145 – Volta Redonda – RJ 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO PRÉVIO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

1. NOME COMPLETO:_____________________________ 

 

Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para 

você. 

 

2. SEXO: 

(   ) Feminino  

(   ) Masculino  

 

3. FAIXA ETÁRIA: 

(   )  18 a 25 anos                                            (    ) 46 a 55 anos  

(   )  26 a  35 anos                                           (    ) 56 a 60 anos    

(   )  36 a  45 anos                                           (    ) Acima de 60 anos.  

 

4. ESCOLARIDADE: 

(   ) Graduação 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado  

(   ) Doutorado  

(   )Outros: ____________________ 

 

5. ÁREA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (Graduação): 

(    ) Ciências Humanas  

(    ) Ciências Exatas  

(    ) Ciências Biológicas 

(    ) Ciências Sociais Aplicadas 

(    ) Linguagens  

(    ) Outros:___________________ 

 

6. QUANTO TEMPO É SERVIDOR EFETIVO DO IFMT? 

(     ) 1 a 3 anos  

(     ) 4 a  6 anos  

(     ) 7 a 10 anos  

(     ) Mais de 10 anos.  

 

7. OCUPA CARGO DE DIREÇÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA? 

(    ) Não 

(    ) Sim, CD 01 ou 02 

(    ) Sim, CD 03 ou 04 

(    ) Sim, FG ou FCC 

 

8. QUANTO TEMPO ESTÁ NO CARGO ATUAL? 

(    ) 1 a 6 meses                 (    )  3 a 4 anos  

(    ) 7 a 12 meses               (    )  5 a 6 anos                 
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(    ) 1 a 2 anos                    (    ) Mais que 6 anos 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO 

 

 

QUESTÕES TÉCNICAS: 

 

PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional – é um documento em que se definem a 

missão, a visão e os valores da instituição, bem como as principais políticas, metas e 

ações do IFMT, devendo nortear a forma como as muitas áreas de abrangência do 

Instituto serão conduzidas pelos próximos cinco anos. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: é uma ferramenta gerencial que utiliza 

processos metodológicos em que se define um futuro desejado e a construção de meios 

eficazes de alcançá-lo. 

 

EXECUÇÃO: ato ou efeito de executar, fazer ou empregar esforço a fim de que o 

planejamento seja colocado em prática. 

 

PERGUNTAS GERAIS FEITAS A TODOS OS ENTREVISTADOS 

 

1º Você participou da elaboração do PDI 2019-2023? 

2º Você possui algum conhecimento técnico na área de planejamento 

estratégico? 

3º Quais foram as principais dificuldades encontradas no processo de 

elaboração no atual PDI?  
 4º Durante as discussões da elaboração do PDI houve uma visão simultânea 

entre é o que estava sendo planejado e a execução? 

5º Após a elaboração do PDI, você tomou conhecimento das metas 

estabelecidas no documento? 

6º Existe alguma estratégia, um método ou uma ferramenta que a instituição 

utiliza a fim de executar o PDI? 

7º Em sua opinião, o PDI é executado de forma satisfatória em São 

Vicente? 

8º Quais são as dificuldades do campus para executar esse atual PDI? 

9º Existe uma mobilização ou participação ativa dos gestores de São 

Vicente a fim de motivar a executar o PDI? 

10º Participa ou participou de reuniões gerenciais a fim de discutir as ações 

em relação a execução do PDI? 

11º Existe resistência ou algum tipo de oposição dos servidores em relação a 

execução do atual PDI? 

12º Gostaria de deixar uma sugestão para melhorar o processo de execução 

do PDI em São Vicente? 
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO PARA OS SERVIDORES 

 

 

1. Qual seu cargo no IFMT Campus São Vicente? 

(   ) Técnico Administrativo em Educação 

(   ) Docente 

 

2. Atualmente você possui função ou cargo de confiança no IFMT Campus 

São Vicente? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

3. Você possui algum conhecimento técnico sobre planejamento estratégico? 

(   ) Participei de cursos de curta duração (   ) Não possuo conhecimento 

(   ) Tenho graduação na área   (   ) Outros _________________ 

(   ) Tenho especialização na área 

 

4. Qual sua percepção sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

para IFMT Campus São Vicente? 

(   ) É muito importante 

(   ) Pouco importante 

(   ) Não tem utilidade 

 

5. Você participou das discussões sobre a elaboração do PDI 2019-2023? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

6. Em sua opinião quais foram as principais dificuldades encontradas no 

processo de elaboração do PDI 2019-2023? (Selecione até 3 opções) 

(   ) Pouco tempo para as discussões 

(   ) Falta de interesse dos servidores 

(   ) Dificuldade com a metodologia de elaboração 

(   ) Poucos dados prévios para embasar as decisões  

(   ) Falta de treinamento para elaborar o planejamento 

(   ) Dificuldade em entender o que se estava pedindo 

(   ) Outros_________________ 

 

7. Após a elaboração do PDI 2019-2023 você tomou conhecimento das 

diretrizes estabelecidas no documento? 

(   ) Sim, integralmente 

(   ) Sim, parcialmente 

(   ) Não 

 

8. Para desempenhar suas atividades no Campus São Vicente você entende 

que o PDI é? 

(   ) Muito importante 

(   ) Pouco importante 

(   ) Não tem utilidade 
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9. Quantas vezes durante o ano de 2019 você acessou o PDI 2019-2023 ou 

comentou sobre o documento relacionado a sua rotina de trabalho? 

(   ) Nenhuma 

(   ) 1 a 3 vezes 

(   ) Mais de 4 vezes 

 

10. Em sua opinião as metas do PDI são executadas de forma satisfatória em 

São Vicente? 

(   ) Sim, totalmente  (   ) Não sei informar 

(   ) Sim, parcialmente 

(   ) Insatisfatória(o) 

 

11. Em sua opinião quais as principais dificuldades do campus em relação a 

execução do PDI 2019-2023? (Selecione até 3 opções) 

(   ) Os planos estão divorciados da realidade 

(   ) Falta de capacidade técnica 

(   ) Pouco interesse dos servidores 

(   ) Falha na comunicação e divulgação das metas da instituição 

(   ) Ausência de ferramentas para auxiliar no processo de execução 

(   ) Desconhecimento das diretrizes do PDI 

(   ) Outros _______________________________ 

 

12. Qual sua percepção sobre a participação dos gestores no processo de 

execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) em São Vicente? 

(   ) São ativos e buscam motivar os servidores 

(   ) Pouco participam do processo de execução 

(   ) Não há envolvimento dos gestores na execução do PDI 

 

13. Sua chefia imediata promove reuniões gerenciais para discutir o andamento 

do PDI? 

(   ) 1 a 4 vezes por ano  (   ) Não sei informar 

(   ) Mais de 4 vezes ao ano 

(   ) Não promove reuniões 

 

14. Em sua opinião existe resistência dos servidores em relação a execução do 

atual PDI? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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15. Em sua percepção quais são os motivos que estão diretamente relacionados 

a resistência da execução do PDI no Campus São Vicente? (Selecione apenas 2 

opções) 

(   ) Há resistência por não concordarem com a gestão do campus 

(   ) Não querem ter mais atribuições em sua carga de trabalho 

(   ) Falta de capacidade técnica 

(   ) Acham que o PDI está desconexo com a realidade do Campus 

(   ) Entendem que o PDI é pouco relevante para o Campus 

(   ) Outros____________________________ 

 

16. Em sua opinião o que deveria ser feito para melhorar o processo de 

execução do PDI em São Vicente? (Escolha até 3 opções) 

(   ) Maior envolvimento dos principais gestores de São Vicente 

(   ) Melhorar a divulgação dos planos  

(   ) Melhorar a capacidade técnica por meio de treinamentos 

(   ) Maior envolvimento das chefias imediatas no processo de execução do PDI 

(   ) Promover reuniões regulares para discutir a execução do PDI 

(   ) Criar um plano de ações anual dos setores 

(   ) Outros 
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APÊNDICE E 

 
MANUAL DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE 

DESENVOLVMENTO DA UNIDADE – PDU 

 

A estrutura do PDU deverá observar todos os elementos elencados a seguir, 

respeitando sua estrutura básica e mínima, no entanto, fica a critério da unidade 

acrescentar no documento outras informações que julgar relevantes e necessárias ao 

bom desempenho da diretriz. 

O documento deverá ser redigido em fonte Times New Roman, tamanho 12. 

1. CAPA 

A capa do documento deve conter os seguintes elementos:  

a. A identidade visual da unidade; 

b. A expressão “Plano de Desenvolvimento da Unidade”; 

c. O nome da Unidade; 

d. O período de vigência do PDU; 

e. Local e Data da publicação do PDU; 

f. Logo do IFMT conforme disponibilizado no site 

http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/download_logomarca/ 

 

2. CONTRACAPA 

A contracapa do documento deve apresentar os seguintes elementos: 

a. Na parte de cima da página a expressão “INSTITUTO FEDERAL DE 

MATO GROSSO” 

b. A relação de todos os membros pertencentes à Administração Superior 

do IFMT (nome do servidor e a função que ocupa) 

Se houver a necessidade, pode ser inserido os nomes dos membros participantes 

da comissão de elaboração do PDU. 

3. LISTA DE FIGURAS, QUADROS E TABELAS 

Devem ser listados todos os itens ilustrativos alocados no documento como 

figuras, quadro e tabelas, seguindo das referidas páginas em que se encontram cada 

elemento. 

4. LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

Neste item, devem ser apresentadas todas as siglas incluídas no documento, 

acompanhadas do seu respectivo significado. 

 

http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/download_logomarca/
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5. SUMÁRIO 

O sumário deve exibir a lista ordenada dos capítulos, subcapítulos e outras 

divisões textuais do documento, com indicação do número da primeira página de cada 

item. 

6. APRESENTAÇÃO 

Este tópico deve fazer uma breve apresentação geral do PDI e do PDU, 

discorrendo sobre os seguintes pontos. 

a. Sua finalidade e importância para o IFMT e para o campus; 

b. O objetivo do PDU enquanto ferramenta de implementação da estratégia 

da instituição; 

c. Exprimir e enfatizar a relação entre PDI e PDU; 

d. Descrever o processo de elaboração do PDU na unidade abordando os 

principais desafios em sua concepção e as expectativas para sua 

implantação; 

e. Os impactos desse instrumento para o desenvolvimento do IFMT. 

 

7. BREVE HISTÓRICO DA UNIDADE 

Neste momento, deve-se fazer uma breve apresentação sobre a história do 

campus transcorrendo sobre as seguintes informações: 

a. História da unidade abordando sua trajetória desde o surgimento até os 

dias atuais; 

b. Apresentação da estrutura física e organizacional; 

c. Relação do quadro de pessoal da unidade; 

d. Ações que marcaram a história da unidade. 

 

8. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Neste tópico, por meio do organograma, deve-se apresentar a estrutura 

organizacional do campus bem como fazer um breve relato das principais competências 

de cada diretoria, departamento e coordenação. 

As proposições de futuras alterações no organograma vigente, tais como: criação 

e/ou extinção de setores, acompanhado das devidas justificativas. 

Deve-se informar a relação das funções da unidade atribuindo nome do cargo e 

classificando em Função Gratificada (FG), Função de Coordenador de Curso (FCC) ou 

para Cargo de Direção (CD). 

9. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

O PDU deve apresentar a infraestrutura física detalhada da unidade (salas, 

laboratórios, salas de aula, secretaria, biblioteca, departamentos, diretorias e etc), sendo 

dividida em duas categorias: espaços físicos de uso exclusivo e espaços compartilhados. 
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Também podem ser informados os equipamentos que fazem parte da estrutura, 

como: equipamentos, máquinas, utensílios, móveis e etc. 

Neste tópico, podem ser informadas ainda as pretensões futuras da unidade 

envolvendo projetos de alteração, ampliação e supressão da estrutura física do campus, 

bem como os equipamentos a serem adquiridos durante o período de vigência do PDU. 

10. PERFIL DO CORPO TÉCNICO 

Neste ponto, serão apresentadas as características envolvendo o perfil dos 

servidores técnicos administrativos em educação que fazem parte do campus, indicando 

o número de servidores lotados em cada setor e o perfil desses colaboradores detalhando 

as seguintes características: 

a. Nível de classificação: categoria A/B/C/D/E; 

b. Nível de formação: fundamental, médio, superior incompleto ou 

completo, especialização, mestrado, doutorado; 

c. Situação funcional: afastado para qualificação, cedido, servidor em 

efetivo em exercício, colaborador externo em exercício, etc; 

d. Áreas de formação. 

O campus poderá informar a necessidade atual ou futura da ampliação do quadro 

de pessoal da unidade, devidamente justificada, considerando o período de vigência do 

PDU, bem como as necessidades relacionadas a capacitação do quadro técnico 

apontando o curso, área, quantidade de servidores e a justificativa para fornecer a 

capacitação. 

11. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

Assim como no item anterior, o campus deve apresentar também as informações 

associadas aos servidores que fazem parte do corpo docente do campus dividindo em 

dois grupos sendo efetivos e temporários e detalhando as seguintes propriedades: 

a. Área de contratação do concurso; 

b. Classe; 

c. Nível de formação: superior, especialização, mestrado, doutorado; 

d. Situação funcional: afastado para qualificação, cedido, servidor em 

efetivo em exercício e etc; 

Caso a unidade entenda da necessidade da ampliação do corpo docente para o 

período de vigência do PDU, é importante expressar a justificativa dessa demanda 

expondo pontos como relevância para a implantação de novos cursos, ampliação de 

vagas em cursos existentes, carência de professor em determinada área e etc. 

A descrição dos professores substitutos deve ser apresentada em tabela própria, 

acompanhada das devidas observações, se necessário. 
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O campus pode expor neste item as necessidades de capacitação específica para 

os docentes associados às práticas exigidas pelas atividades de sala de aula e ou de 

gestão administrativa. 

12. PERFIL DO CORPO DISCENTE 

Neste tópico, serão apresentadas informações relacionadas ao perfil do corpo 

discente da instituição. Deve-se relacionar as seguintes informações: 

a. Número de alunos matriculados, por curso, no ano anterior à elaboração 

do PDU; 

b. Total de alunos matriculados; 

c. Quantidade de alunos diplomados; 

d. Número de cotistas e o número de bolsistas de permanência; 

Recomenda-se a inclusão no documento de informações relativas à evasão dos 

cursos assim como dados relacionados ao acompanhamento de egressos. 

13. RELAÇÃO, DESCRIÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS E NÚMERO DE 

VAGAS 

Neste item, deverá ser identificado e descrito a relação dos cursos ofertados pelo 

campus, especificando nome curso, número de vagas ofertas e ocupadas, turno, local de 

oferta. 

Poderá constar neste tópico a previsão da criação e/ou implantação de cursos 

futuros, levando em consideração o tempo de vigência do PDU. 

14. RELAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS (ENSINO, PESQUISA, 

EXTENSÃO E OUTROS) 

O PDU deve apresentar uma relação de todos os projetos e programas 

envolvendo as áreas do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Deve-se informar o quantitativo de projetos e programas assim como sua 

abrangência, quantificar os envolvidos e atendidos, evitando a personificação a fim de 

preservar o caráter institucional do documento. 

Caso as unidades administrativas do campus estejam desenvolvendo projetos ou 

ações, também devem informar neste tópico. 

Poderá constar, ainda, a previsão da criação e/ou implantação de projetos ou 

programas futuros. 

15. MISSÃO DA UNIDADE 

Neste tópico, a unidade deverá definir a sua missão, visão e valores que 

nortearão suas ações nos próximos anos, a definição desse tripé deverá estar em 

consonância com os objetivos estratégicos da instituição. 
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A missão da unidade está intimamente ligada com a finalidade ou razão de sua 

existência, trata-se, portanto do propósito pelo qual seus colaboradores desenvolvem 

seus trabalhos e esforços. 

Para elaborar a missão da unidade, alguns elementos são importantes e devem 

ser observados durante o processo, tais como: 

a. Verificar se a unidade possui normativos legais que definem as 

competências organizacionais; 

b. Identificar qual o público alvo da unidade, e qual o impacto desejado 

sobre esse público em um horizonte de tempo. 

A missão da unidade precisa responder aos seguintes questionamentos: 

1. O que a unidade faz? 

2. Como ela faz? 

3. Para quem ela faz? 

4. Para que ela faz? 

Portanto, para que a missão esteja alinhada é preciso compreender claramente o 

propósito da unidade. 

16. VISÃO DA UNIDADE 

Neste item, a unidade deverá definir sua visão de futuro, isto é, aonde a unidade 

que chegar e o que deseja ser no futuro, devendo estar alinhada com a missão. 

Algumas características durante sua criação devem ser observadas: 

a. O texto deve estar no modo verbal infinitivo impessoal; 

b. Deve ser uma frase curta e de fácil entendimento; 

c. Precisa ser emocionalmente inspiradora; 

d. Fácil de ser lembrada; 

e. Apresentar meta desafiadora e realizável. 

Preferencialmente a construção da visão deverá contar com a participação de 

todos os colaboradores da unidade, para que assim possa expressar o sonho desejável 

por todos. 

17. VALORES DA UNIDADE 

Os valores são traços que ajudam a identificar e caracterizar uma instituição e 

são responsáveis por determinar ou influenciar os indivíduos a praticarem certos tipos 

de comportamentos além de estabelecer a forma com que a instituição se relaciona e 

interage com o ambiente. 

Basicamente, trata-se do modo como a instituição quer ser reconhecida pela 

sociedade, portanto, a unidade deve expressar de forma clara e objetiva os valores 

essenciais que influenciam o comportamento dos colaboradores que nela atuam. 
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Pode-se, ainda, optar por adotar os valores institucionais definidos no PDI e, se 

desejar, acrescentar valores específicos da unidade ou mesmo utilizar seus próprios 

valores, desde que haja coerência com os valores do IFMT. 

18. DIAGNÓSTICO DA UNIDADE 

Para realizar a construção do PDU, é necessário conhecer de forma mais 

aprofundada a unidade, isto é, entender quais são suas qualidades, suas forças, possíveis 

oportunidades, assim como as dificuldades, fraquezas e ameaças que envolvem seu 

funcionamento. 

Nesse sentido, a matriz SWOT, ou matriz F.O.F.A, é uma ferramenta ideal para 

fazer a análise interna, verificando os pontos fortes e pontos fracos, e análise externa, 

examinando as ameaças e oportunidades envolvendo a instituição e, como resultado da 

aplicação do instrumento, espera-se que por meio do levantamento das forças 

(Strengths) e fraquezas (Weaknesses) possa compreender como a unidade se apercebe 

ou quais são suas qualidade e defeitos, já ao analisar as oportunidades (Opportunities) e 

as ameaças (Threats) a unidade poderá identificar no ambiente externo benefícios ao seu 

funcionamento ou barreiras que prejudiquem substancialmente o desempenho de suas 

atividades. 

A força é o elemento da unidade na qual ela tem controle e que lhe proporciona 

alguma vantagem, por exemplo, a qualidade técnica de seus colaboradores, quantidade 

de produções cientificas produzidas, a fraqueza pode ser compreendida pela ótica 

inversa, já em relação a oportunidade e ameaças pode-se destacar fatores que estão fora 

dos domínios ou controle da instituição podendo ser favorável ou não ao funcionamento 

da unidade como, por exemplo, mudanças de legislação, concorrências de curso ou 

hábitos de consumo da população. 

Para Certo e Peter, (2010), a análise do ambiente é o processo em que se 

identificam as oportunidades e os riscos presentes ou futuros que podem interferir na 

capacidade da organização em atingir suas metas. A figura 17 demonstra a matriz 

SWOT. 

Figura 1 - Matriz SWOT 

 

Fonte: PAULA, (2015) 
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Naturalmente, como dito anteriormente, os fatores externos estão alheios ao 

controle da unidade, isto é, não são passíveis de mudanças ou alterações por ações 

internas da gestão, portanto, cabe ao gestor apenas preparar sua unidade para sofrer o 

mínimo possível com os impactos negativos das ameaças e no caso de as oportunidades 

garantir que a unidade explore ao máximo seu benefício.  

Para se avaliar as forças e fraquezas, é preciso considerar todos os elementos e 

recursos da unidade como o corpo docente, corpo técnico, infraestrutura, organização 

administrativa entre outros. No quadro 1 apresenta-se um exemplo de matriz SWOT 

para uma unidade acadêmica. 

Quadro 1 - Exemplo de matriz SWOT de uma unidade de ensino 

FOFA 
Fatores Positivos Fatores Negativos 

FORÇA FRAQUEZA 

Fatores 

internos 

Qualificação do corpo docente e 

técnico 

Laboratórios bem equipados 

Quadro de servidores deficitário 

Moradias internas avariadas 

Fatores 

externos 

Parcerias com outros órgãos e 

instituições 

Demanda por inovação 

tecnológica e empreendedorismo 

Discentes com deficiências na 

formação básica 

Fatores econômicos dos alunos 

Orçamento insuficiente  

 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Fonte: UFF, 2020. Adaptado pelo autor 

Para que o uso do instrumento alcance êxito em seu propósito, é necessário 

observa alguns pontos. 

 Antes de iniciar a construção da matriz SWOT, é importante que a 

unidade ofereça um curso de capacitação a comunidade, a fim de instruir 

a forma correta de se elaborar a ferramenta. 

 Sua elaboração deve, obrigatoriamente, contar com ampla participação 

da comunidade. 

 Evite erros, como opiniões contraditórias, exemplo: apontar recursos 

financeiros como força e limitações financeiras como ameaça. 

 Os elementos apontados na matriz devem ser específicos e de fácil 

compreensão, evite apresentar pontos abrangentes, exemplo: 

infraestrutura, pessoal e outros. 

 Busque fazer análises cruzadas do ambiente externo com pontos do 

ambiente interno procurando, por exemplo, vincular oportunidade com as 

forças, isto é, para que a unidade possa aproveitar a oportunidade ela 
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necessita de pontos fortes, exemplo: demanda por inovação tecnológica 

(oportunidade) / laboratórios equipados e servidores capacitados (forças). 

 É importante que as informações contidas na matriz SWOT estejam 

acompanhadas de dados quantitativos, assim, evita-se o aspecto 

excessivamente subjetivo das informações. 

 Importante que a matriz SWOT seja robusta abrangendo o máximo de 

informações possíveis sobre a instituição, evitando assim algum possível 

viés sobre determinado ponto. 

 

19. AÇÃO, INDICADORES E METAS 

Nesta parte, a unidade deverá informar as ações que pretende adotar como forma 

de contribuir para a execução das metas institucionais apresentadas no PDI, mensuradas 

por meio dos indicadores táticos da unidade. 

Os indicadores são mecanismo que, se aplicados de forma correta, contribuem 

na mensuração e avaliação da performance da instituição ao longo do período. 

Por meio dos indicadores, é possível avaliar se as ações adotadas pela unidade 

estão surtindo o efeito desejado ou estão apresentando inconsistências e necessitam de 

correções ou mudanças. 

Este item do PDU é de enorme importância, portanto sugere-se que as ações a 

serem executadas pela unidade sejam estabelecidas em conjunto com os colaboradores 

da instituição como forma de incentivar os indivíduos a se envolverem e se 

comprometerem com os planos. 

Sugere-se a criação de um quadro ou painel apresentando o conjunto das ações 

previstas a fim de sistematizar a gestão das atividades para atingir os objetivos 

estratégicos, em relação a sua elaboração alguns elementos são importantes e devem ser 

levados em consideração, tais como: 

a. As ações precisam ser claras e objetivas; 

b. Deixar evidenciado quais metas devem ser alcançadas; 

c. É preciso atribuir um responsável para cada atividade prevista; 

d. É necessário considerar a viabilidade do que está sendo planejado; 

e. As ações planejadas devem obedecer a uma ordem de prioridade; 

f. As ações precisam vir acompanhadas dos respectivos indicadores de 

desempenho e sua fórmula; 

É preciso destacar que a unidade não é obrigada a apresentar ações e indicadores 

para todos os objetivos do descritos no PDI, isso porque alguns deles não tem 

vinculação direta ou indireta com as atribuições da unidade. 

Em relação a definição das metas e ações do plano é preciso levar em conta os 

recursos humanos, infraestruturais e orçamentários disponíveis e o curto prazo para a 
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execução do PDU (dois anos ou quatro semestres letivos), para que, assim, as medidas 

estabelecidas sejam realistas, viáveis e factíveis de serem atingidas. 

Na sequência, elaborou-se um exemplo de como deve ser montado o painel com 

os objetivos, ações, indicadores e metas, conforme Quadro 2. 
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Quadro 2 - Exemplo de painel com objetivos, ações, indicadores e metas 

PLANO OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INDICADOR DE DESEMPENHO META 

GESTOR 
Descrição Cálculo 2019 2020 2021 2022 

PDI 1.1 

Promover a qualidade de vida dos 

servidores no trabalho nas relações 

interpessoais e nas ações institucionais 
Número de ações 

implementadas, relacionadas 

à qualidade de vida do 

servidor 

Número absoluto 

200 DSGP 

PDU 1.1.1 

Promover atividades que contribuam 

para melhorar a qualidade de vida dos 

servidores do campus 

17 12 - - CGGP 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
INDICADOR DE DESEMPENHO META GESTOR 

DA AÇÃO Descrição Cálculo 2019 2020 

1.1.1.1 
Contratar profissional para aplicar 

ginastica laboral 3 vezes por semana 

Número de ações 

implementadas, relacionadas 

à qualidade de vida do 

servidor 

Número absoluto 

1 1 

Coordenador 

de Gestão de 

Pessoas 

1.1.1.2 
Realizar semana de jogos para incentivar 

a prática de esportes 
1 1 

Comissão 

Qualidade de 

Vida 

1.1.1.3 
Promover comemorações do aniversário 

dos servidores 
12 12 

Comissão 

Qualidade de 

Vida 
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PLANO OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INDICADOR DE DESEMPENHO META 

GESTOR 
Descrição Cálculo 2019 2020 2021 2022 

PDI 1.2 
Institucionalizar, de forma participativa, 

boas práticas de gestão orçamentária Percentual do orçamento dos 

campi e reitoria, (exceto 

folha de pagamento) gerido 

de forma participativa 

(valor do orçamento 

participativo) / (valor 

total do orçamento da 

unidade) *100 

60% PROAD 

PDU 1.2.1 

Destinar percentual do orçamento do 

campus para ser gerido de forma 

participativa pela comunidade acadêmica 

5% 10% - - DAP 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
INDICADOR DE DESEMPENHO META GESTOR 

DA AÇÃO Descrição Cálculo 2019 2020 

1.2.1.1 
Convocar reuniões com servidores para 

discutir destino e prioridade dos recursos 

Número de ações 

implementadas, relacionadas 

a promover a gestão 

participativa do orçamento 

do campus 

Número absoluto 1 1 

Diretor de 

Administraçã

o e 

Planejamento 

1.2.1.2 
Convocar alunos para discutir destino e 

prioridade dos recursos 

Número de ações 

implementadas, relacionadas 

a promover a gestão 

participativa do orçamento 

do campus 

Número absoluto 1 1 

Diretor de 

Ensino 

Fonte: IFMT, (2019a) adaptado pelo autor 
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No campo “Gestor da Ação”, optou-se por colocar o cargo da chefia e não o 

nome do responsável pela ação, dessa forma, evita-se a necessidade de se efetuar 

alterações no documento a cada mudança na ocupação no cargo. 

Recomenda-se que, ao planejar as ações, os gestores se atentem para o prazo de 

vigência do PDU, que tem duração de 2 anos ou 4 semestres, e que haja um 

acompanhamento contínuo das ações por meio dos indicadores a fim de avaliar a 

eficácia. 

 

20. EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 

A gestão do PDU é de responsabilidade do gestor máximo da unidade em 

conjunto com sua equipe gestora e demais chefias, cabendo a eles acompanhar, cobrar, 

monitorar e motivar seus subordinados a executarem as ações previstas. 

Para cada ação programada, deverá ser indicado um indivíduo que ficará 

responsável pela execução e registro da ação, assim como relatar dificuldades e 

problemas enfrentados durante as atividades podendo propor ajustes, adequações ou 

alterações no plano. 

É imprescindível estabelecer prazos para execução das ações, a fim de deixar o 

colaborador ciente de suas tarefas e quanto tempo dispõe para executá-las a fim de 

atingir o objetivo proposto. 

Se possível, evitar planejar as ações em períodos de grande concentração de 

atividades ou em datas nas quais há acúmulo de funções administrativas e acadêmicas. 

Diante do exposto, sugere-se a utilização da ferramenta 5W2H como forma de 

organizar, registrar e acompanhar a execução das ações da unidade, isto é, por meio do 

instrumento será possível estabelecer de forma organizada quais atividades serão 

efetuadas para que as ações táticas do PDU sejam alcançadas. 

Cada setor deverá elaborar seu plano de ação baseado no 5W2H informando as 

ações que pretende desenvolver durante os dois anos de vigência do PDU. 

Sugere-se ainda que cada setor disponibilize no site da instituição seu plano de 

ação com todas as informações necessárias para que comunidade saiba claramente as 

ações que serão executadas pela unidade durante o período de vigência do PDU. 

Na sequência, apresenta-se um modelo de aplicação da ferramenta 5W2H 

conforme Quadro 3: 
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Quadro 3 - Exemplo de aplicação da ferramenta 5W2H 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

WHAT 

O QUE 

SERÁ 

FEITO? 

WHY 

POR QUE 

SERÁ FEITO? 

WHERE 

ONDE SERÁ 

FEITO? 

WHEN 

QUANDO SERÁ FEITO? 

WHO 

POR QUEM 

SERÁ FEITO? 

HOW 

COMO 

SERÁ 

FEITO? 

HOW MUCH 

QUANTO VAI 

CUSTAR? 

PDU 
PLANO DE 

AÇÃO 

RESULTADO 

ESPERADO 
LOCAL 

INÍCIO 

(DD/MM/AAAA) 

TÉRMINO 

(DD/MM/AAAA) 
RESPONSÁVEL 

COMO 

SERÁ 

FEITO? 

CUSTOS/VALORES 

Promover 

atividades que 

contribuam para 

melhorar a 

qualidade de vida 

dos servidores do 

campus 

Contratar 

profissional 

para aplicar 

ginastica 

laboral 3 vezes 

por semana 

Diminuir os 

índices de 

afastamentos 

médicos 

causados por 

LER / DORT 

Auditório 05/05/2020 04/07/2020 Fulano de tal 

Por meio 

de 

Licitação 

R$ 10.000 

Promover 

atividades que 

contribuam para 

melhorar a 

qualidade de vida 

dos servidores do 

campus 

Realizar 

semana de 

jogos para 

incentivar a 

prática de 

esportes 

Reduzir o 

sedentarismo e 

incentivar a 

práticas de 

esportes 

Quadra 03/07/2020 08/07/2020 Ciclano de tal 
Evento 

interno 
R$ 400 

Destinar 

percentual do 

orçamento do 

campus para ser 

gerido de forma 

participativa 

Convocar 

reuniões com 

servidores 

para discutir 

destino e 

prioridade dos 

recursos 

Discutir e 

definir onde os 

recursos 

deverão ser 

alocados 

Auditório 12/08/2020 17/08/2020 Beltrado de tal 

Chamada 

pública 

por meio 

de 

cartazes e 

e-mail 

R$ 100 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 4 - Exemplo de aplicação da ferramenta 5W2H  no excel 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O 5W2H é uma ferramenta de gestão muito conhecida na administração. 

Basicamente, este instrumento tem por finalidade auxiliar o gestor a estabelecer, de 

forma organizada, as atividades que serão implantadas a fim de atingir um objetivo. 

Ao responder às perguntas que compõem a metodologia, a ferramenta torna o 

processo claro e objetivo para os colabores responsáveis por desenvolver as atividades, 

desse modo, o nome da ferramenta foi estabelecido juntando a primeira letra dos nomes 

em inglês das diretrizes aplicadas no processo sendo What, Why, Where, When, Who, 

How e How much. Na sequência, abordaremos o significado de cada uma das diretrizes 

que compõem o procedimento. 

What ou o que será feito? Indica qual tarefa deverá ser realizada para atingir o 

objetivo estratégico do PDU. 

Why ou por que será feito? Aponta o resultado que se espera ao realizar a 

atividade programada, alguns autores consideram como a justificativa para propor ou 

empregar a ação desejada. 

Where ou onde será feito? Trata-se do local ou departamento em que se dará a 

ação, isto é, lugar em que será realizada a atividade. 

When ou quando será feito? Já se definiu a ação a ser empregada, justificou sua 

necessidade, estabeleceu-se o local onde será realizada e, agora, deve-se determinar o 

prazo em que a atividade deverá ser executada, nesta etapa, é necessário estabelecer dia, 

mês e ano em que a ação será pratica determinando o início e término de cada atividade 

do plano de ação. 

Who ou por quem será feito? Cada ação precisa ter um indivíduo responsável por 

executa-la ou gerencia-la, portanto, recomenda-se que neste item seja aventado o nome 

da pessoa que ficará encarregada de executar ou gerenciar a execução da tarefa 

determinada no plano de ação. 

How ou como será feito? Nesta etapa é necessário apresentar qual o caminho a 

ser percorrido para que a ação seja implementada, é extremamente importante ser o 

mais detalhado possível a fim de dirimir qualquer dúvida, é preciso pensar sobre os 

detalhes ou quais passos devem ser tomadas para cumprir a tarefa estabelecida pense em 

uma receita de bolo onde cada ingrediente deve ser listado e colocado na tigela 

conforme ordem de preparo. 

E por fim, How much ou quanto vai custa? Deve-se indicar qual o custo para a 

instituição para que a ação seja colocada em prática, neste momento é importante 

levantar custo com, por exemplo, a aquisição de equipamentos, insumos, materiais, 

móveis ou contratação de serviços, portanto, quanto mais detalhado o levantamento dos 

custos menor é o risco de ocorrer imprevisto que possam atrapalhar a execução do 

plano. 

Para que as ações estabelecidas no 5W2H atinjam os objetivos desejados, 

sugere-se que a chefia de cada setor desenvolva, em parceria com sua equipe, uma 
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rotina constante de acompanhamento e avaliação das ações, por meio de reuniões 

quinzenais ou mensais, a fim de avaliar o progresso das atividades, segure-se que se 

faça um balanço sobre o andamento de cada ação checando seu progresso e relatando 

possíveis dificuldades, e se necessário propor alterações e correções nas ações. 

21. GESTÃO OU MONITORAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

DA UNIDADE 

A gestão e o monitoramento das ações são de responsabilidade da unidade, que 

deverá designar um setor/setores ou servidor/servidores para acompanhar o cronograma 

de execução das atividades coletando informações e montando um relatório detalhado 

do andamento das ações. 

Sugere-se ainda que o gestor máximo da unidade promova reuniões periódicas 

junto das chefias com a finalidade de avaliar a implementação do PDU. 

Através das reuniões, além de analisar o progresso do plano, será possível 

identificar atrasos no cronograma das atividades, falhas e dificuldades em implementar 

as ações e com isso propor medidas corretivas para que o resultado almejado seja 

alcançado. 

Dessa forma, será elaborada uma agenda com as respectivas datas das reuniões, 

conforme o Quadro 4 sugere-se ainda que as reuniões sejam realizadas no mínimo a 

cada três meses. 

Quadro 4 - Calendário de Reuniões de Avaliação do Plano 

ORDEM DATA 

1ª Reunião de Avaliação do PDU Escreva aqui a data para realização da 

reunião 

2ª Reunião de Avaliação do PDU Escreva aqui a data para realização da 

reunião 

3ª Reunião de Avaliação do PDU Escreva aqui a data para realização da 

reunião 

4ª Reunião de Avaliação do PDU Escreva aqui a data para realização da 

reunião 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O monitoramento é uma atividade de gestão realizada durante o período de 

execução do plano, sua função é extremamente importante para verificar a forma como 

o plano está evoluindo, dessa forma é possível apreciar se as ações estão obtendo 

resultados satisfatórios e caso seja constatado algum desvio ou resultado abaixo do 

esperado, possibilitando realizar ajustes para melhora do quadro. 

O plano deve ser objeto de constante avaliação e de atualização para se adequar 

a novos cenários, caso seja necessário. 
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Ao término do período de validade do PDU, é necessário realizar reuniões para 

fazer a avaliação final de seu desempenho. Essa avaliação permitirá verificar o que 

efetivamente foi alcançado, além de fornecer informações para a elaboração do novo 

PDU para o período subsequente. 
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APÊNDICE F 

 
MODELO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE – PDU 
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Local para imagem que a Unidade queira 
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INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO 

 

Reitor 

Nome 

 

Pró-Reitor de Administração – PROAD 

Nome 

 

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional – PRODIN 

Nome 

 

Pró-Reitor de Ensino – PROEN 

Nome 

 

Pró-Reitor de Extensão – PROEX 

Nome 

 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação – PROPES 

Nome 

 

Diretor Sistêmico de Tecnologia da Informação 

Nome 

 

Diretora Sistêmica de Gestão de Pessoas 

Nome 

 

Diretora Sistêmica de Relações Internacionais 

Nome 

 

Diretor-Geral do Campus (Nome da unidade) 
Nome 
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NOME DA UNIDADE 

 

Nomes 

Dirigente da Unidade 

 

Vice-diretora(a)/Substituto eventual - se houver 

 

Diretores(as) 

 

Coordenadores de curso - se houver 

 

Coordenadores Administrativos 

 

Equipe de elaboração do PDU - se houver 
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APRESENTAÇÃO 

Deve-se fazer uma apresentação sobre a instituição e sobre a unidade, 

descrevendo a importância e o objetivo do PDU enquanto método para implementar a 

estratégia da instituição, enfatizando a relação entre o PDI e o PDU. 

É importante relatar como foi o processo de elaboração do PDU dentro da 

unidade, informando quais os desafios enfrentados, expectativas e impactos desse 

planejamento para o desenvolvimento do campus e do IFMT. 
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1. BREVE HISTÓRICO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, 

criado nos termos da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante integração 

do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, é uma 

instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino. Vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica 

de autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar. 

  

RELATAR 
a. A história da unidade abordando sua trajetória desde o surgimento até os dias atuais; 
b. Apresentação da estrutura física e organizacional; 
c. Relação do quadro de pessoal da unidade; 
d. Ações que marcaram a história da unidade. 
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2. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

A (inserir nome da unidade) é unidade (acadêmica, administrativa ou órgão 

suplementar) responsável (inserir o objetivo geral da unidade) ou o perfil da unidade.  

A estrutura da unidade está organizada da seguinte forma: descrever a estrutura 

organizacional básica da unidade, conforme figura xx: 

Figura 18 – Organograma da Unidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Caso, no decorrer do período de vigência do PDU, estejam programadas ações 

como criação, extinção ou alteração no organograma da unidade, insira aqui a proposta 

de alteração da estrutura e informe a motivação para tal alteração. 

Quadro 1 – Quantitativo de funções da (nome da unidade) 

Tipo de Função Total 

CD-2 01 

CD-3 02 

CD-4 03 

FG-1 05 

FG-2 10 

FG-3 07 

FG-4 10 

FCC 7 

Fonte: 

 

Direção 

Coordenação 
A 

Coordenação 
B 

Coordenação 
C 

Assessoria 
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Quadro 2 – Detalhamento das funções 

Unidade/Função CD/FG 

Direção CD-3 

Chefe de Gabinete FG-1 

Coordenação Geral de Gestão de Pessoas FG-1 

Assistente da Diretoria de Ensino FG-2 

Coordenação de Almoxarifado FG-2 

Coordenação de Estágio FG-3 

Quadro 3 – Detalhamento das funções acadêmicas 

Coordenação de Cursos CD/FG 

Coordenação de Agronomia Noturno FCC 

Coordenação de Zootecnia FCC 

Coordenação de Agronomia Integral FCC 

Coordenação Ensino Médio FCC 

Coordenação de Licenciatura em Ciências FCC 
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3. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Neste tópico, deve-se fazer um breve relato sobre a estrutura física da unidade, 

informe o nome da unidade e a localização ou endereço, ocupando uma área total de 

aproximadamente xx m², conforme Quadro xx: 

Quadro 4 - Infraestrutura física da unidade 

Ambientes/Salas Área (M²) 

Almoxarifado (depósito) 278,05 m² 

Auditório 125,73 m² 

Biblioteca 175,23 m² 

Departamento de Administração 54 m² 

Total 654,23 m² 

Se, durante o período de vigência do PDU, houver o planejamento de 

construções de áreas envolvendo a estrutura física da unidade, deve-se preencher os 

seguintes Quadros: 

Quadro 5 – Infraestrutura física planejada para o período do PDU 

Ambientes/Salas Área (M²) Objetivo 

Laboratório de robótica 69,33 m² xxxxxxxx 

Auditório 55,22 m² xxxxxxxx 

Quadro 6 – Previsão de aquisição de equipamentos 

Especificação Quantidade Local 

Computador 30 Laboratório de Robótica 

Data Show 2 Auditório 

Importante ressaltar que caso tenha planejado alguma modificação ou exclusão 

de parte da estrutura da unidade durante o período de vigência do PDU, deve-se relatar a 

reformação além de esclarecer os motivos que levaram a tomada de decisão. 
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4. PERFIL DO QUADRO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

Atualmente, o quadro de pessoal da (inserir o nome da unidade) é composto por 

xx servidores Técnicos Administrativos em Educação (TAE) conforme Quadro xx: 

Quadro 7 – Perfil geral do corpo de Técnicos Administrativo em Educação da (nome da unidade) 

Nome Cargo Classificação Titulação Lotação Situação 

João da 

Silva 

Assistente em 

Administração 
D Especialista Almoxarifado Em atividade 

José dos 

Santos 
Administrador E Mestrado DAP 

Cedido para 

Reitoria 

Luzia de 

Souza 

Auxiliar em 

Administração 
C Graduação Secretária 

Licença 

para pós 

graduação 

stricto sensu 

Quadro 8 – Nível de Classificação dos TAEs da (nome da unidade) 

Nível de classificação Quantidade % 

B 10 10 

C 40 40 

D 40 40 

E 10 10 

TOTAL 100 100 

Quadro 9 – Titulação dos TAEs da (nome da unidade) 

Classificação Graduação Especialista Mestrado Doutorado Total 

B 3 3 3 1 10 

C 30 5 5 0 40 

D 33 3 3 1 40 

E 0 3 4 3 10 

Neste tópico, a unidade poderá aproveitar para realizar comentários acerca do 

perfil do seu quadro de técnicos administrativos ponderando sobre dificuldades 

enfrentadas como, por exemplo, falta de pessoal, deficiência de qualificação ou ainda 

expor a necessidade de ampliação do quadro de servidores da unidade desde que 

acompanhado da devida justificativa conforme Quadro xx: 
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Quadro 10 – Levantamento de necessidade de ampliação de quadro de TAEs da (nome da unidade) 

Cargo Quantidade Lotação Justificativa 

Assistente em 

Administração 
2 Almoxarifado xxxx 

Enfermeira 1 DAD xxxx 

Técnico em Laboratório 1 Laboratório de Química xxxx 

Aproveite ainda para apresentar outras informações que julgar relevantes 

relacionadas ao quadro técnico administrativos da unidade. 

5. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

O quadro de docentes da (nome da unidade) é composto por xx professores, 

sendo xx professores efetivos, xx e professores substitutos, conforme Quadros xx: 

Quadro 11 – Perfil do corpo docente efetivo 

Nome Lotação Área Classe Titulação Situação 

Antônio 

Pereira 

Direção de 

Ensino 
Matemática D3 Mestre Em atividade 

Maria da Silva Zootecnia Agronomia D2 Doutor Em atividade 

Benedita dos 

Santos 
Ensino Médio Geografia D4 Graduação 

Licença 

para pós 

graduação 

stricto sensu 

Quadro 12 – Perfil do corpo docente temporário 

Nome Lotação Área Titulação 

João Borges Ensino Médio Português Mestre 

Joana da Conceição Zootecnia Biologia Doutora 

Neste item, a unidade poderá aproveitar para fazer comentários acerca do perfil 

do seu quadro de docentes ponderando sobre dificuldades enfrentadas como, por 

exemplo, falta de pessoal, deficiência de qualificação ou ainda expor a necessidade de 

ampliação do quadro de servidores desde que acompanhado da devida justificativa 

conforme Quadro 13: 

Quadro 13 – Necessidade de ampliação do quadro de docente 

Área Titulação Quantidade Justificativa 

Agronomia Mestrado 2 xxxx 

Português Doutorado 2 xxxx 
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Aproveite ainda para apresentar outras informações que julgar relevantes 

relacionadas ao quadro docente da unidade. 

6. PERFIL DO CORPO DISCENTE 

A (colocar o nome da unidade) tem xx alunos matriculados, conforme descrito 

nos Quadros 14, 15 e 16: 

 

Quadro 14 – Perfil do Corpo Discente do Ensino Médio Técnico 

Curso Alunos matriculados 

Técnico em Agropecuária Integrado ao Nível 

Médio 
90 

Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Nível 

Médio 
90 

Técnico em Meio Ambiente 180 

Quadro 15 – Perfil do Corpo Discente de Graduação 

Curso Alunos matriculados 

Bacharelado em Zootecnia 90 

Bacharelado em Agronomia Noturno 90 

Licenciatura em Ciências da Natureza com 

habilitação em Biologia 
50 

Quadro 16 – Perfil do Corpo Discente de Pós-Graduação Lato Sensu 

Curso Alunos matriculados 

Especialização em Ensino de Ciências da Natureza 90 

Gestão Pública 90 

Marketing e Finanças 50 

Neste item, a unidade poderá aproveitar para fazer comentários acerca do perfil 

do seu quadro discente ponderando sobre dificuldades enfrentadas como, por exemplo, 

taxa média de evasão dos cursos ou fazer um comparativo entre alunos matriculados x 

alunos formados por curso ou descrever também de que forma é realizado o 

acompanhamento dos egressos entre outras informações pertinentes. 

Informações sobre alunos que recebem auxílios e quantidade de bolsas 

disponibilizadas também são relevantes neste tópico. 
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7. RELAÇÃO, DESCRIÇÃO E NÚMERO DE VAGAS DOS CURSOS 

A (inserir nome da Unidade) possui xx cursos em nível de médio, xx cursos 

graduação, xx em nível Pós-Graduação Lato Sensu e xx em de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, conforme apresentado abaixo: 

Quadro 17 – Cursos de Ensino Médio Técnico Ofertados 

Curso Turno Vagas ofertadas Vagas Ocupadas 

Técnico em Meio Ambiente 

Integrado ao Nível Médio 
Integral 50 30 

Técnico em Agropecuária Integrado 

ao Nivel Médio 
Integral 50 45 

Quadro 18 – Cursos de Graduação Ofertados 

Curso Turno Vagas ofertadas Vagas Ocupadas 

Bacharelado em Zootecnia Matutino 50 30 

Bacharelado em Agronomia  Integral 50 45 

Bacharelado em Agronomia  Noturno 50 40 

Quadro 19 – Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

Curso Turno Vagas ofertadas Vagas Ocupadas 

Especialização em Ensino de 

Ciências da Natureza 
Matutino 50 30 

Gestão Pública Integral 50 45 

Marketing e Finanças Noturno 50 40 

Neste item, a unidade poderá aproveitar para fazer comentários acerca da 

previsão de criação de novos cursos no decorrer da vigência do PDU conforme quadros 

a seguir: 

Quadro 20 – Previsão de Cursos de Ensino Médio Técnico 

Curso Turno Vagas ofertadas 

Técnico em Robótica Integrado 

ao Nivel Médio 
Integral 50 

Técnico em Química Integrado 

ao Nivel Médio 
Matutino 30 

Quadro 21 – Previsão de Cursos de Graduação 

Curso Turno Vagas ofertadas 

Contabilidade Noturno 50 
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Administração  Matutino 30 

Quadro 22 – Previsão de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

Curso Turno Vagas ofertadas 

Auditoria Contábil Noturno 30 

Marketing Digital Matutino 30 

 

8. RELAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS (ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO) 

Neste item, é necessário informar todos os projetos e programas associados pelas 

áreas de ensino, pesquisa e extensão, além de outros projetos e programas 

desenvolvidos pela unidade. 

É importante identificar e descrever cada projeto desenvolvido, inclusive aqueles 

promovidos por unidades administrativas. 

A (nome da unidade) desenvolve os seguintes projetos, conforme quadro abaixo: 

Quadro 23 – Projetos de Ensino 

Identificação Descrição Abrangência Envolvidos Público Atendido 

     

Quadro 24 – Projetos de Pesquisa 

Identificação Descrição Abrangência Envolvidos Público Atendido 

     

Quadro 25 – Projetos de Extensão 

Identificação Descrição Abrangência Envolvidos Público Atendido 

     

Quadro 26 – Outros Projetos 

Identificação Descrição Abrangência Envolvidos Público Atendido 

     

Neste tópico, a unidade poderá aproveitar também para informar acerca da 

previsão de futuros projetos ou programas a serem desenvolvidos no decorrer da 

vigência do PDU. 
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9. DEFINIÇÃO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES DA UNIDADE 

9.1 Missão 

A missão da unidade está intimamente ligada com a finalidade ou razão de sua 

existência, trata-se, portanto do propósito pelo qual seus colaboradores desenvolvem 

seus trabalhos e esforços. 

 Desta forma, a Unidade apresenta sua missão: 

9.2 Visão 

A Visão organizacional representa o futuro desejado para a organização, isto é, 

onde ela deseja chegar ou como a instituição se vê num horizonte de tempo de 3 a 5 

anos e deve haver um alinhamento com a missão institucional. 

Desta forma, a Unidade apresenta sua visão: 

9.3 Valores  

Os valores são princípios ou crenças que influenciam os comportamentos, 

atitudes e decisões dos colaboradores influindo diretamente na interação da instituição 

com a sociedade, dessa forma, contribuindo no modo como a instituição é reconhecida 

ou vista pela comunidade. 

Desta forma, a Unidade apresenta seus Valores: xxxxxxx, xxxxxxx ... 

10. DIAGNÓSTICO DA UNIDADE 

Para conhecer as principais características da unidade identificando e 

compreendendo as principais dificuldades e barreira enfrentadas no dia a dia, bem como 

as forças e qualidade, utiliza-se a matriz SWOT ou matriz F.O.F.A (Forças, 

Oportunidades, Fraquezas, Ameaças). 

O objetivo principal na utilização desta ferramenta é gerar um diagnóstico da 

real situação da instituição, conforme Quadro 27. 

Quadro 27 – Matriz SWOT/ Matriz FOFA do campus XXX 

FOFA 

Fatores Positivos Fatores Negativos 

FORÇA FRAQUEZA 

Fatores internos   
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Fatores 

externos 
  

 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Fonte: IFMT, 2019a. Adaptado pelo autor 
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11. PLANO DE AÇÃO, INDICADORES E METAS 

Neste item, a unidade deverá apresentar as ações que pretende desenvolver como forma de contribuir para implementação das metas 

institucionais estabelecidas no PDI do IFMT e mensuradas através dos indicadores táticos da unidade conforme o Quadro 28. 

 

Quadro 28 – Exemplo de Painel com objetivos, ações, indicadores e metas 

PLANO OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INDICADOR DE DESEMPENHO META 

GESTOR 
Descrição Cálculo 2019 2020 2021 2022 

PDI 1.1 

Promover a qualidade de vida dos 

servidores no trabalho nas relações 

interpessoais e nas ações institucionais 
Número de ações 

implementadas, relacionadas 

à qualidade de vida do 

servidor 

Número absoluto 

200 DSGP 

PDU 1.1.1 

Promover atividades que contribuam 

para melhorar a qualidade de vida dos 

servidores do campus 

17 12 - - CGGP 

AÇÃO DESCRIÇÃO 
INDICADOR DE DESEMPENHO META GESTOR DA 

AÇÃO 
Descrição Cálculo 2019 2020 

1.1.1.1 
Contratar profissional para aplicar 

ginastica laboral 3 vezes por semana 

Número de ações 

implementadas, relacionadas 

à qualidade de vida do 

servidor 

Número absoluto 

1 1 

Coordenador 

de Gestão de 

Pessoas 

1.1.1.2 
Realizar semana de jogos para incentivar 

a prática de esportes 
1 1 

Comissão 

Qualidade de 

Vida 

1.1.1.3 
Promover comemorações do aniversário 

dos servidores 
12 12 

Comissão 

Qualidade de 

Vida 
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12. EXECUÇÃO E MONITORAMENTO 

A gestão do PDU é parte fundamental no processo do planejamento, assim a 

unidade deverá informar detalhadamente como pretende executar e monitorar o seu 

PDU. 

Nesse item, poderá ser apresentada a metodologia que será empregada bem 

como outras informações relevantes ao processo de execução de monitoramento do 

PDU. 

13. AVALIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 

O processo de avaliação das ações é extremamente necessário e importante para 

verificar se as ações estão atendendo ao objetivo desejado, portanto, a avaliação deve 

ser um procedimento constante, pois auxiliará na adequação e ajustes do plano, bem 

como no processo decisório da unidade. 

Desse modo, a unidade deverá descrever como será realizado o processo de 

avaliação do PDU, além de informar quais ferramentas serão utilizadas e como os 

resultados serão compilados e posteriormente divulgados a comunidade. 

Importante estabelecer prazos ou datas para serem realizadas as reuniões de 

avaliação do PDU. 

Assim, será elaborada uma agenda com as respectivas datas das reuniões, 

conforme o Quadro 29 sugere-se ainda que as reuniões sejam realizadas no mínimo a 

cada três meses. 

Quadro 29 - Calendário de Reuniões de Avaliação do Plano 

ORDEM DATA 

1ª Reunião de Avaliação do PDU Escreva aqui a data para realização da reunião 

2ª Reunião de Avaliação do PDU Escreva aqui a data para realização da reunião 

3ª Reunião de Avaliação do PDU Escreva aqui a data para realização da reunião 

4ª Reunião de Avaliação do PDU Escreva aqui a data para realização da reunião 
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14. REFERÊNCIAS 

Neste item, deverão ser informadas as referências bibliográficas utilizadas na 

elaboração deste documento. 
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APÊNDICE G 

 
EMENTA PROPOSTA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO 

 

A seguir, será apresentada uma proposta de ementa para um curso de 

capacitação direcionado para gestores e demais servidores da instituição a fim de 

subsidiar conhecimentos técnicos e práticos sobre planejamento estratégico, com ênfase 

na elaboração do PDU – Plano de Desenvolvimento da Unidade como método para 

implementar o planejamento no Campus São Vicente. 

A proposta do curso é levar os participantes a refletirem sobre o IFMT e a 

importância do planejamento na melhoria da gestão dos recursos e no desenvolvimento 

da unidade, apresentar noções conceituais, legais e práticas de planejamento estratégico, 

tático e operacional e apresentar a metodologia de elaboração e execução do PDU. 

Para tanto, propõe-se um curso presencial com carga horária entre 40 a 80 horas, 

tendo em vista que abordará aspectos teóricos e práticos sobre o tema. 

Conteúdo Programático: 

1. INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PDI e PDU 

 Cenário geral, cenário IFMT e conceitos introdutórios. 

 Planejamento Estratégico, Tático e Operacional. 

 Ferramentas de gestão e indicadores. 

 Análise do PDI vigente. 

2. CONSTRUINDO O PDU 

 Roteiro para Elaboração do PDU 

 Apresentação, Introdução, Histórico, Organização Administrativa e 

Infraestrutura 

 Perfil Institucional. 

 Perfil do Corpo Técnico, Docente e Discente 

 Projeto Pedagógico e Cursos Ofertados 

 Matriz SWOT 

3. PLANEJAMENTO TÁTICO DO PDU 

 Ações, Indicadores e Metas 

 Gestão do Plano 

4. PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DO PDU 

 Ferramenta 5W2H 

 Execução 

 Monitoramento/Avaliação 
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 Processo de Avaliação do PDU 


