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RESUMO
Título: Para além do PDI: proposta de execução da estratégia em uma Instituição Federal de
Ensino Superior.
Objetivo do trabalho: Este trabalho aborda uma proposta de processo de execução do
planejamento estratégico de uma Instituição de Ensino Superior que auxilie na tomada de
decisão pelos gestores, com base no Instituto Federal de Mato Grosso, que assim como outras
instituições públicas ou privadas, enfrenta dificuldades para a execução da estratégia. Dessa
forma, questiona-se: quais são as principais falhas na etapa de execução do PDI de uma
Instituição Federal de Ensino Superior e como fazer para mitigá-las?
Procedimentos/Método para a solução do problema: Esta pesquisa é de natureza aplicada,
pois tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus
resultados. Quanto à abordagem esta será uma pesquisa quantitativa que realizará um estudo de
caso de uma autarquia federal de ensino por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental
sobre os Planos Estratégicos, formas de elaboração e acompanhamento. Análise da perspectiva
dos Gestores sobre o Planejamento Estratégico e identificação das principais falhas. Propor as
melhorias e avaliar a sua eficácia a partir da visão dos gestores responsáveis pelo planejamento
da Instituição.
Resultados: A partir do estudo do processo de elaboração do PDI e diagnósticos das principais
falhas da execução do Planejamento Estratégico, foi desenvolvida uma Instrução Normativa de
Execução do PDI, com intuito de padronizar e sistematizar as ações relacionada a execução da
estratégia e foi estabelecido um processo que contempla as etapas necessárias para a sua
execução. Por fim, a proposta foi avaliada e aprovada pelos gestores responsáveis.
Implicações práticas: Caso implantada, o processo de execução do PDI implicará em
capacitação da equipe gestora, mudança de cultura institucional, vinculação do orçamento com
a execução do PDI e melhorar a utilização dos recursos orçamentários por meio da sua execução
onde realmente foi planejado, além de promover maior satisfação do público interno e externo
e atendimento as exigências dos órgãos de controle.
Originalidade e contribuições: A pesquisa apresentada se diferencia por realizar um estudo
sobre execução do PDI de uma Instituição Federal de Ensino Superior com objetivo de
identificar as principais falhas no processo de elaboração e da execução do planejamento
estratégico e propor ações a fim de mitiga-las e dessa forma promover o uso eficiente de
recursos financeiros, materiais e humanos. Existe ainda a possibilidade de que esse processo
seja implantado em outras Instituições Federais de Ensino. Por se tratar de estudo sobre o
planejamento, a organização, a direção e o controle de uma organização pública, bem como
suas interações e seus desdobramentos em busca da efetividade organizacional visando a
realização dos seus objetivos é que se vincula diretamente à linha de atuação científicotecnológica Organização e Sociedade.
Produção Técnica/Tecnológica: A proposta de um processo de execução do PDI é o produto
técnico/tecnológico que se almeja com esse estudo. Enquadra-se como Processo de Gestão,
pertencente ao Eixo 1 – Produtos e Processos. A sua aplicabilidade foi aprovada pelos gestores
da instituição e se baseou em uma ferramenta administrativa consolidada que é o Balanced
Scorecard. Quanto ao aspecto inovador não existem estudos similares no mercado direcionados
a uma Instituição Federal de Ensino Superior, pois em geral os estudos na área estão focados
no planejamento e não na execução. A sua complexidade está no fato de adaptar os conceitos
geralmente aplicados em organizações privadas para uma pública, além de estabelecer
parâmetros que sejam de fácil aplicação em uma instituição altamente complexa do ponto de
vista administrativo.
Palavras-Chave: Gestão Pública; Planejamento Estratégico; Processo administrativo; BSC.

ABSTRACT
Title: Beyond the PDI: proposal for implementing the strategy in a Federal Institution of
Higher Education.
Objective of the work: This work addresses a proposal for the process of executing the
strategic planning of a Higher Education Institution that assists in decision making by managers,
based on the Federal Institute of Mato Grosso, which, like other public or private institutions,
faces difficulties in implementing the strategy. Thus, it starts with the following question: what
are the main failures in the implementation stage of the PDI of a Federal Institution of Higher
Education and how to mitigate them?
Procedures / Method for solving the problem: This research is of an applied nature, as it is
motivated by the need to produce knowledge to apply its results. As for the approach, this will
be a quantitative research that will carry out a case study of a federal teaching authority through
a bibliographic and documentary research on the Strategic Plans, forms of elaboration and
monitoring. Analysis of the Managers' perspective on Strategic Planning and identification of
the main flaws. Propose improvements and evaluate their effectiveness from the perspective of
the managers responsible for the Institution's planning.
Results: From the study of the process of elaboration of the PDI and diagnoses of the main
flaws in the execution of the Strategic Planning, a Normative Instruction for the Execution of
the PDI was developed, in order to standardize and systematize the actions related to the
execution of the strategy and an process that contemplates the necessary steps for its execution.
Finally, the proposal was evaluated and approved by the responsible managers.
Practical implications: If implemented, the control process for the execution of the IDPs will
involve training the management team, changing the institutional culture, linking the budget to
the execution of the IDP and improving the use of budgetary resources through its execution
where it was really planned , in addition to promoting greater satisfaction of the internal and
external public and meeting the requirements of the control bodies.
Originality and contributions: The research presented differs in that it conducts a study on
the execution of the PDI of a Federal Institution of Higher Education in order to identify the
main flaws in the process of elaboration and in the control of the execution of the strategic
planning and proposing actions in order to mitigate them and thereby promote the efficient use
of financial, material and human resources. There is also the possibility that this process will
be implemented in other Federal Education Institutions. As it is a study on the planning,
organization, direction and control of a public organization, as well as its interactions and its
consequences in search of organizational effectiveness aiming at the achievement of its
objectives, it is directly linked to the line of action scientific-technological Organization and
Society.
Technical / Technological Production: The proposal for a process of execution of the PDI is
the technical / technological product that this study aims at. It is classified as a Management
Process, belonging to Axis 1 - Products and Processes. Its applicability was approved by the
institution's managers and was based on a consolidated administrative tool which is the
Balanced Scorecard. As for the innovative aspect, there are no similar studies on the market
aimed at a Federal Institution of Higher Education, as in general, studying in the area is focused
on planning and not on execution. Its complexity lies in the fact that it adapts the concepts
generally applied in private organizations to a public one, in addition to establishing parameters
that are easy to apply in a highly complex institution from an administrative point of view.
Key words: Public Management; Strategic planning; Administrative process; BSC.
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1

INTRODUÇÃO

O Planejamento Estratégico é tema recorrente nas grandes empresas privadas, seja para
alavancar seus lucros, identificar pontos fracos e pontos fortes, prever reações do mercado,
entre outras inúmeras possibilidades. Entretanto, esse tema ainda apresenta diversas lacunas na
Administração Pública, principalmente em relação à forma de execução que de fato contemple
suas características especiais e atenda as exigências da sociedade quanto a efetividade dos
serviços prestados. Nas Instituições de Ensino Superior, sejam elas pública ou privada, isso se
evidencia devido a sua complexidade e abrangência de atuação (ESTRADA, 2000).
Nos últimos anos, temos vivenciado intensas e constantes mudanças em diversos
fatores na sociedade brasileira, como na economia, relações sociais e política (LAVINAS;
GENTIL, 2020). Em razão da complexidade administrativa comum às Instituições de Ensino
Superior, de maneira geral elas são impactadas por essas mudanças e constantemente são
desafiadas pela sociedade para que continuem prestando seus serviços com qualidade e
eficiência (MEYER JÚNIOR; SERMANN; MONGOLIM, 2004).
Um modelo gerencial da administração pública, classificado internacionalmente na
década de 1990 como New Public Management (NPM), ganhou destaque após sua
implementação em países como Reino Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália.
Nesse modelo aplicavam-se técnicas de gestão comuns nas instituições privadas na gestão das
instituições públicas, objetivando também a maior eficiência e transparência das ações (HOOD,
1991; MINTZBERG, 1994), essa abordagem será discutida na seção 2.2.
Foi nesse contexto que surgiu a administração pública gerencial, que direcionou às
instituições públicas para a gestão por resultados, com foco no cliente e menos burocracia para
alcançar a eficiência (FERLIE et al., 1999). No Brasil, Fernando Henrique Cardoso quando
eleito para o seu primeiro mandato em 1994, anunciou em seu discurso de despedida do Senado
Federal que seria o “fim da Era Vargas”, uma referência ao modelo de Estado intervencionista
(JUNIOR, 2014). Bresser-Pereira (2002), que foi o Ministro responsável pela reforma do
Estado no governo FHC, considerou a Nova Gestão Pública no Brasil uma resposta a duas
grandes forças existentes no final do século XX, a globalização e a democracia. Por um lado,
tais forças intensificaram a necessidade de o mercado interno competir com o externo por outro
lado a necessidade de atender com maior eficiência a sociedade.
Desde então, o planejamento estratégico passou a fazer parte de muitas organizações
públicas, pois essa ferramenta apresentava resultados positivos no setor privado. Contudo,
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poucos são os estudos que se preocupam em avaliar as limitações do planejamento estratégico
no setor público (OTA, 2014). Nas Instituições Ensino Superior (IES), por exemplo, as
preocupações no planejamento limitam-se a traçar objetivos e metas com base na identificação
das suas funções (ESTRADA, 2000), apesar das características que as distinguem de outras
instituições como seus objetivos serem bastante divergentes, a existência de vários grupos com
interesses distintos e a necessidade de atender as especificidades de cada um dos seus
demandantes, bem como, estabelecer metodologias específicas para atender esses diversos
grupos com vistas aos fatores externos (BALDRIDGE, 1983).
Dentre estas instituições, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
apesar de se enquadrarem como IES devido a oferta de cursos de Ensino Superior (Graduação
e Pós-Graduação) se configuram como instituições únicas no país e ainda mais complexas do
ponto de vista administrativo, pois também ofertam ensino básico e profissional,
pluricurriculares e multicampi. Sendo sua principal oferta voltada a 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).
Sendo assim, os Institutos Federais estão ainda mais suscetíveis às mudanças no
cenário econômico, político e social, pois estão intimamente ligados aos arranjos produtivos
locais com intuito de contribuir para o seu desenvolvimento e consequentemente o da sociedade
onde está inserido (TCU, 2013).
Tendo o intuito de proporcionar maior controle das ações das Instituições de Ensino
Superior a partir da criação da Lei nº 9.394/1996 o Governo Federal propôs que a produção
intelectual fosse institucionalizada realizada mediante o estudo sistemático dos temas e
problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e
nacional, bem como estas deveriam ser formalizadas junto ao então Ministério da Educação e
Desporto.
Em 2001 o estudo proposto em 1996 é regulamentado, surgindo o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) dentro do modelo de organização e avaliação dos cursos
e das instituições de ensino superior, por meio do Decreto nº 3.860, sendo um elemento do
processo de credenciamento de IES. Nesse mesmo ano o Conselho Nacional de Educação
(CNE) destacou a importância e a relevância do PDI, definindo-o como um documento que
estabelece a missão e as estratégias para atingir as metas e os objetivos, livremente definidos
por cada instituição (CNE/MEC, 2001).
Tornar o processo de elaboração do PDI uma obrigação legal, sem a devida atenção
em relação à forma adequada de execução por essas instituições, levou muitos gestores a
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elaborarem o PDI apenas para atender a essa obrigação e eles não viram e nem sabiam do
potencial que o planejamento estratégico para proporcionar diretrizes gerenciais para a tomada
de decisão permitindo maior proveito do potencial da instituição (VIANNA, 2004).
Há pouco tempo, a introdução da NPM nas Instituições de Ensino Superior tem sido
resultado de restrições orçamentárias que as obrigam a manter a qualidade com mais eficiência
e estratégia dos gastos, por meio da medição do seu desempenho através de indicadores e metas
de desempenho que monitoram seus resultados e a realização dos objetivos internos e externos
(DAL MOLIN; TURRI; AGASISTI, 2017).
Isso reforça o papel do planejamento estratégico que se destaca como um componente
fundamental que auxilia nos desenvolvimentos das instituições, corroborando para o seu
crescimento, permitindo uma análise sistemática do contexto interno e externo por meio do qual
é possível estabelecer uma direção a ser seguida pelos gestores (KOTLER; KELLER, 2012).
Um método que tem se destacado para a implementação do planejamento estratégico
é o Balanced Scorecard (BSC) que, apesar de ter sido projetado com foco no setor privado tem
se demonstrado bastante eficaz em organizações públicas (SILVA, 2015), pois se caracterizou
como um eficiente instrumento de gestão para comunicar, implementar e avaliar a execução da
estratégia (PINTO, 2005).
Dentre as vantagens da utilização do BSC na administração pública destacam-se o
favorecimento da transparência; o desenvolvimento de uma cultura mais empreendedora na
gestão pública e o equilíbrio entre a gestão de curto e longo prazo (AZÚA, 1998).
Junto a complexidade das IES e um grupo de gestores pouco capacitados na área da
administração ou administração pública e sem qualquer documento que oriente a execução do
planejamento, esse estudo busca proporcionar uma solução baseada no BSC que auxilie esses
gestores na tomada de decisão. Tendo foco na execução das ações vinculadas aos objetivos
estratégicos estabelecidos no PDI, buscando melhorar a eficiência na utilização dos recursos
financeiros, materiais e humanos, dessarte, entregar serviços de qualidade para a sociedade.
Neste sentido há o dilema teórico-empírico, ou seja, como essas teorias sobre PE se
aplicam na prática, envolve a investigação das principais falhas na etapa de execução do PDI
de uma Instituição Ensino Superior e os possíveis meios de minimizá-las. O detalhamento do
dilema apresentado ocorrerá na seção três como o diagnóstico do problema.
Por meio desse estudo em relação ao Instituto Federal de Mato Grosso, que está situada
entre as 6 maiores instituições desse tipo no País e uma das que mais cresceu nos últimos anos,
que apesar de estar no terceiro maior estado brasileiro é um dos menos populosos. Dessa forma,
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esperam-se que os resultados possam ser usados como referência para o desenvolvimento do
trabalho em outros IFs.

1.1

Contexto da Realidade Investigada

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, surgiu a partir do
Decreto Nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, que criou na época nas capitais dos Estados da
República Brasileira, 19 Escolas de Aprendizes e Artífices, para o ensino profissional primário
e gratuito.
Quase cem anos depois, com a Lei Nº 11.892/2008, as instituições participantes da
REDE EPCT são transformadas em Institutos Federais. Essas IES destacam-se pela oferta de
Educação Profissional em suas mais diversas modalidades, ou seja, da educação básica até o
ensino superior de graduação e pós-graduação.
Foi nesse contexto que o IFMT foi criado, com a junção das antigas autarquias Escola
Agrotécnica Federal de Cáceres, Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá e Centro
Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso as quais tinham características distintas de
atuação no Estado, sendo a primeira voltada a formação de nível básico agrícola, a segunda
para formação de nível superior também agrícola e a última especializada na formação de nível
básico e superior voltada a atender a área industrial e gestão e negócio, sendo que cada uma
dessas instituições atuavam em diferentes regiões do Estado.
As três autarquias atualmente compõem uma Instituição Federal de Ensino,
pluricurricular e multicampi, vinculada ao Ministério da Educação e especializada na oferta de
educação básica e de licenciaturas (BRASIL, 2008).
Ainda nesse contexto, a Portaria MEC nº 378, de 09 de Maio de 2016, relaciona todos
os Campi e Campi Avançados que compõem a estrutura do IFMT, conforme Quadro 1:
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Quadro 1 - Listagem dos Campi do IFMT
Campus/Campus Avançado

Cidade

Campus Barra do Garças

Barra do Garças/MT

Campus Campo Novo do Parecis

Campo Novo do Parecis/MT

Campus Cuiabá

Cuiabá/MT

Campus Juína

Juína/MT

Campus Primavera do Leste

Primavera do Leste/MT

Campus São Vicente

Santo Antônio do Leverger/MT

Campus Várzea Grande

Várzea Grande/MT

Campus Avançado Diamantino

Diamantino/MT

Campus Avançado Lucas do Rio Verde

Lucas do Rio Verde/MT

Campus Avançado Tangará da Serra

Tangará da Serra/MT

Campus Cáceres

Cáceres/MT

Campus Confresa

Confresa/MT

Campus Cuiabá Bela Vista

Cuiabá/MT

Campus Pontes e Lacerda

Pontes e Lacerda/MT

Campus Rondonópolis

Rondonópolis/MT

Campus Sorriso

Sorriso/MT

Campus Alta Floresta

Alta Floresta/MT

Campus Avançado Guarantã do Norte

Guarantã do Norte/MT

Campus Avançado Sinop

Sinop/MT

Fonte: MEC (2016a)
Além desses, faz parte da estrutura dos Institutos Federais os Polos de Apoio
Presencial dos cursos a Distância e os Centros de Referência, conforme Portarias MEC nº
1291/2013 e 393/2016. Dessa forma, o IFMT homologou o funcionamento, a partir da Portaria
IFMT nº 1702/2016, dos Centros de Referência conforme Quadro 2:
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Quadro 2 - Listagem dos Centros de Referência do IFMT
Centros de Referência

Campus Vinculado

Centro de Referência de Campus São Vicente
Campo Verde
Centro de Referência de Campus
Canarana
Garças

Barra

Cidade
Campo Verde/MT

do Canarana/MT

Centro de Referência de Campus São Vicente
Jaciara

Jaciara/MT

Centro de Referência do Campus Cuiabá
Pantanal

Poconé/MT

Centro de Referência de Campus Alta Floresta
Paranaíta

Paranaíta/MT

Fonte: IFMT (2016)
Os 25 Polos de Apoio Presencial estão definidos na Resolução CONSUP/IFMT nº
27/2018 da seguinte forma: Água Boa; Cáceres; Cuiabá; Juína; Primavera do Leste; Alto
Araguaia; Campo Verde; Diamantino; Lucas do Rio Verde; Ribeirão Cascalheira; Arenápolis;
Canarana; Guarantã do Norte; Nova Xavantina; São Félix do Araguaia; Aripuanã; Colíder;
Jauru; Pedra Preta; Sapezal; Barra do Bugres; Comodoro; Juara; Pontes e Lacerda; Sorriso.
Em relação a 2018, consta na Plataforma Nilo Peçanha, a qual reúne as informações
acadêmicas e de gestão alcançadas pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnologia, para manter toda essa estrutura a instituição conta com 2072 servidores.
Na Figura 1 ilustra-se a distribuição geográfica da instituição no Estado de Mato
Grosso, sendo que o IFMT está presente em todas as regiões geográficas.
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Figura 1 - Disposição geográfica e áreas de abrangência do IFMT.

Fonte: IFMT (2018b)
Os Institutos Federais têm suas finalidades, características e objetivos definidos em
Lei, porém com uma grande diversidade e possibilidades de ações que envolvem os arranjos
produtivos locais, setores da economia pujantes em cada localidade e áreas que carecem de
desenvolvimento e incentivos para o seu crescimento.
Apesar de não se configurarem como protagonistas no desenvolvimento econômico e
dos arranjos produtivos e socioprofissionais locais, precisam estar alinhados para melhorar sua
composição (TCU, 2013).
Devido esse universo de possibilidades de atuação e situado no terceiro maior Estado
Brasileiro em extensão geográfica, os gestores do IFMT precisam conscientizar da importância
do planejamento e a execução administrativa estratégica para serem capazes de promover o uso
eficiente dos recursos financeiros e administrativos que são cada vez mais escassos.
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1.2

Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
Propor um processo de execução do planejamento estratégico de uma Instituição de

Ensino Superior que auxilie na tomada de decisão pelos gestores, com base no Instituto Federal
de Mato Grosso.

1.2.2 Objetivos Específicos
Para alcance do objetivo geral o estudo foi organizado para compreender o processo
de elaboração do PDI e os processos que colaboram e dificultam para a sua execução, para isso
foi necessário verificar o perfil dos gestores, tanto dos Campi quanto da Reitoria do IFMT, pois
são os responsáveis pela definição da estratégia e pelo encaminhamento para a sua execução.
Dessa forma, os objetivos específicos são:
● Compreender o processo de elaboração do planejamento estratégico e sua
aplicação e adaptação nas instituições pública;
● Identificar os processos que possibilitam e colaboram com a execução do PDI;
● Diagnosticar o perfil dos gestores do IFMT e sua compreensão sobre o PDI;
● Identificar os fatores que dificultam a execução do PDI;
● Elaborar a proposta de processo para execução do PDI;
● Aprovar a proposta com a alta gestão do IFMT.
1.3

Justificativa
Michel (2009) esclarece que a justificativa deve apresentar a motivação para o

desenvolvimento do trabalho relacionada aos interesses do autor e a relevância do estudo para
a carreira, curso, profissão, sociedade, entre outros.
Partindo dessa definição, a ideia desse trabalho é de propor um processo de execução
do planejamento estratégico em uma Instituição de Ensino Superior. Essa proposta corresponde
a área de atuação do autor no cargo de Tecnólogo em Gestão Pública no Instituto Federal de
Mato Grosso, onde atua frequentemente nas comissões de elaboração do PDI e demais planos
estratégicos da Instituição. Com base nessa experiência profissional há mais de 10 anos, foi
possível observar na prática o desalinhamento entre o que se planeja e o que se executa. Essa
lacuna também pode ser observada nos respectivos Relatórios de Gestão da Unidades que
apresentam dificuldades para atender algumas diretrizes de elaboração do mesmo, entre eles, a
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“Conectividade da Informação” que demonstre inter-relação e dependência entre as ações
executadas como os objetivos propostos e “Coerência e Comparabilidade” que permita um
acompanhamento da série histórica das ações (TCU, 2018).
Oportunamente esse trabalho permitirá uma reavaliação dos processos administrativos
internos da instituição a fim de que possam torná-los mais efetivos e mais eficientes aos cofres
públicos.
Enquanto profissional da Gestão Pública, além da qualificação, o autor busca
apresentar um levantamento bibliográfico da literatura atualizada na área, apresentando uma
possibilidade a aplicação de técnicas e métodos administrativos que possam ser adaptados à
realidade institucional, em relação ao IFMT e outras instituições similares, uma vez que, não é
possível definir uma única forma de elaboração e implantação do planejamento estratégico para
todas as Instituições de Ensino Superior devido seu alto grau de complexidade (ESTRADA,
2000).
Por estar inserido no ambiente pesquisado, há possibilidade de aplicação do Produto
Técnico/Tecnológico, que é a proposta de um processo para a execução do PE. E o resultado
dessa pesquisa, aumentará e permitirá a criação de equipes internas para o desenvolvimento do
trabalho, sem a necessidade de outros investimentos.
A proposta de elaborar um processo para execução do PDI em uma instituição federal
de ensino superior a partir de uma análise do Instituto Federal de Mato Grosso também poderá
ser replicado para outras instituições tanto da Rede de Educação Profissional e Tecnológica
quanto as Universidades Federais, visto que a cobrança dos órgão de controle e da sociedade
sobre a efetividade das ações executadas por esses instituições está cada vez maior.
Desse modo, o autor propõe estabelecer uma forma de implementar a estratégia em
uma instituição pública de ensino superior, que é a etapa posterior a elaboração do PDI. Esperase contribuir com a continuidade do processo de planejamento estratégico nas IFES.
Planejamento Estratégico, PDI, Execução da Estratégia, Relatório de Gestão entre
outros são etapas de um processo de manutenção dos serviços prestados pelas IES e frequentes
no cotidiano das instituições. Algumas IES inclusive preferem contratar serviços externos para
a sua implantação, mesmo tendo profissionais da área em seu quadro de servidores, a exemplo
do Instituto Federal do Amazonas, que em 2018, firmou o contrato 04/2018 com a MB
Consultoria para serviços de elaboração e implantação do planejamento estratégico da
instituição pelo valor significativo de 240 mil reais, o que ressalta a importância de propor um
processo de execução da estratégia e estimular a internalização e institucionalização do
processo de planejamento estratégico nas IFES.
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1.4

Estrutura do Documento

A fim de atender os objetivos estipulados nessa pesquisa, esta dissertação está
estruturada em sete capítulos, a saber: 1 – Introdução; 2 – Fundamentação Teórica; 3 –
Diagnóstico do Problema; 4 – Método para a solução do Problema; 5 – Análise de Viabilidade
da solução do Problema; 6 – Proposta de Mudança/Intervenção/Recomendação; e, 7 –
Considerações Finais e Contribuições.
No primeiro capítulo, a Introdução, apresenta um contexto em relação a realidade
investigada, definição do objetivo geral e seus respectivos objetivos específicos e ainda
apresentar as justificativas que na visão do autor fundamentam o trabalho.
Na sequência, segundo capítulo, trata da fundamentação teórica que subsidiam e
sustentam esse trabalho. Para isso, buscou-se fundamentações em trabalhos relacionados a
Planejamento Estratégico, New Public Management (NPM), Balanced Scorecard (BSC) e sua
adaptação para administração pública, bem como o problema da execução do planejamento
estratégico.
No terceiro capítulo, diagnóstico do problema, são abordados o universo da pesquisa,
os sujeitos, assim como a perspectiva do estudo, metodologia utilizada para a realização deste
trabalho.
O método para a solução do problema está descrito no quarto capítulo e apresenta de
forma fundamentada a proposta para efetiva execução do PDI em uma IFES.
Quanto à análise de viabilidade da solução do problema, constante no quinto capítulo,
é apresentada a aprovação da proposta, sua delimitação e demonstrada a sua relevância dentro
do contexto estudado.
O sexto capítulo há a preocupação em descrever a proposta de mudança e apresentar a
recomendação que será apresentada à instituição e descreve o artefato da pesquisa.
Por fim, em considerações finais e contribuições, são relatadas as perspectivas de
eficácia do estudo, aplicabilidade, bem como recomendações para novos estudos.
São apresentados ainda elementos pós-textuais que também compõem essa
dissertação, que são as referências, apêndices e anexos.
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1.5

Definições dos Termos Chave
Os principais termos dessa pesquisa são definidos no Quadro 3. Isso visa melhor

entendimento do trabalho.
Quadro 3 - Termos chave da pesquisa
Termo

Planejamento

Planejamento Estratégico (PE)

Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI)

Balanced Scorecard (BSC)

New Public Management (NPM)

Fonte: Elaborado pelo autor

Definição
É o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes
administrativas, as quais proporcionam uma situação
viável de avaliar as implicações futuras de decisões
presentes em função dos objetivos da organização que
facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo
mais rápido, coerente e eficaz (OLIVEIRA, 2007).
Planejamento Estratégico: é um processo continuado
e adaptativo, por meio do qual uma organização define
e redefine sua missão (motivo de existência), seus
objetivos (desafios a serem superados) e suas metas (o
que e até quando fazer), seleciona as estratégias e
meios para atingi-las em um determinado período de
tempo, visando atender as necessidades do público
interno e externo e estão definidas no PDI (MEYER
JR., 1988).
O pdi é elaborado para um período de cinco anos e
identifica a ies no que diz respeito à sua filosofia de
trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes
pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura
organizacional e às atividades acadêmicas, que
desenvolve ou que pretende desenvolver (CNE/MEC,
2001).
Um sistema de gestão que define a estratégia mediante
a conexão de ações com os objetivos estratégicos que
se relacionam em um diagrama descrito como Mapa
Estratégico(KAPLAN; NORTON, 1992).
Conjunção de sete elementos: (1) profissionalização
da gestão nas organizações públicas; (2) padrões de
desempenho e medidas de avaliação com objetivos
mensuráveis e claramente definidos; (3) ênfase no
controle e nos resultados; (4) desagregação das
grandes unidades do setor público; (5) introdução da
competição no setor público; (6) uso de práticas de
gestão do setor privado; (7) ênfase na disciplina e na
utilização dos recursos, cortando custos e procurando
maior eficiência e economia (HOOD, 1991).
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

Premissas do Planejamento Estratégico
Para melhor entendimento do que é o planejamento estratégico é importante analisar

os conceitos sobre o que é planejamento e o que é estratégia. No primeiro caso, planejamento
pode ser classificado como a primeira das quatro funções da administração (planejamento,
organização, direção e controle) nela é que são definidas as metas e os objetivos que se pretende
alcançar e a partir do qual as demais função da administração são fundamentadas (GIACOBBO,
1997).
Outra definição plausível para o planejamento está relacionada a uma forma objetiva
de organizar os meios para alcançar os objetivos e metas desejadas, dividindo-se entre
planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional que, por sua vez, se
dividem em longo prazo, médio prazo e curto prazo, respectivamente. O primeiro estabelecerá
os objetivos da organização, o segundo organizará esses objetivos por departamento e o último
apresenta as ações necessárias para atendimento aos objetivos (ACKOFF, 1976).
Mais estritamente relacionado ao tema dessa pesquisa o planejamento também pode
ser definido como um processo, pois combina diversos outros procedimentos executados
ordenadamente para gerar os resultados estabelecidos, sendo parte interdependente e integrante
de um todo (GIACOBBO, 1997).
Dessa forma, a qualidade do planejamento depende da consistência e características
do seu processo que deverá incluir a coleta de informações, definição clara dos objetivos,
possíveis alternativas e ações e, ainda, considerar o dinamismo e intensidade das mudanças
(MAXIMINIANO, 2000).
Quanto ao termo estratégia, originalmente derivada da palavra grega stratègós, era
usado para representar a competência de um comandante na destinação eficiente dos seus
recursos durantes as batalhas objetivando derrotar os seus inimigos (SANTIAGO et al., 2004).
Apesar das diversas definições ao longo do tempo, somente na década de 1960 o termo
estratégia foi relacionado às corporações no contexto próximo do que estuda-se atualmente, por
meio da definição de uma estrutura organizacional, da determinação das metas e objetivos de
curto e, principalmente, longo prazo, além de estabelecer os recursos que serão necessários para
o alcance desses objetivos (CHANDLER JR., 1963). Para Simon (1979), estratégia é o conjunto
de decisões que determinam o comportamento a ser exigido em determinado período de tempo.
Na Administração, o termo estratégia passou a ser usado em relação as ações necessárias para
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alcançar os objetivos, com intuito de implementar o planejamento. Portanto, os objetivos devem
estar definidos previamente para então buscar ações para alcançá-los (MOTTA, 2001).
A definição de estratégia apresentada por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000)
distingue cinco situações nas quais o termo é utilizado. Conhecidos como os 5P, uma referência
às palavras relacionadas a cinco situações, que são plan, ploy, pattern, position e perspective,
ou simplesmente como plano (Plano de Ação), estratagema (artifício), padrão (mapeamento das
ações), posição (análise SWOT) e perspectiva (valores).
Portanto, entendemos o planejamento estratégico também como um processo onde são
definidos a missão, os objetivos e as metas da organização, bem como, as estratégias necessárias
para alcançar os resultados esperados dentro dos prazos estabelecidos, analisando o ambiente
interno e externo visando máximo eficiência (MEYER JR., 1988).
Desde Sun Tzu em “A arte da Guerra” observa-se como a execução da estratégia tem
considerável importância no processo do planejamento estratégico, na obra, os generais deverão
seguir os conselhos e criar situações que corroboram com o cumprimento do planejado. Porém,
atualmente ainda podemos observar que as instituições atribuem o fracasso da estratégia a
outros fatores que não a sua execução (BOSSIDY; CHARAN, 2019).
Assim como compreendido por Giacobbo (1997) o planejamento estratégico enquanto
um processo pode ser dividido em 4 etapas básicas, conforme demonstrado na Figura 2.
Figura 2 - Etapas do planejamento estratégico

ANÁLISE AMBIENTAL

AVALIAÇÃO

ELABORAÇÃO/REVISÃO
DOS PLANOS

EXECUÇÃO DOS PLANOS

Fonte: Giacobbo (1997)
O planejamento estratégico em seu formato mais contemporâneo foi definido após a
Fundação Ford e a Carnegie Corporation patrocinarem pesquisas sobre o currículo das escolas
de negócios em meados dos anos 1950, isso culminou em recomendações aos cursos nessa área
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a ao surgimento de cursos de administração estratégica nas décadas seguintes (CERTO;
PETER, 1993).
Isso contribuiu para o desenvolvimento das empresas no contexto econômico e
competitivo entre as organizações, afetando-as como um todo, pois o planejamento estratégico
se relaciona com os objetivos de longo prazo (NEUMANN, 2009).
Drucker (1987) também define o planejamento estratégico como um processo, que
auxilia na tomada de decisão, define as ações necessárias para sua execução por meio de
medições sistemáticas dos resultados em comparação com as metas estabelecidas.
Mais recentemente o planejamento estratégico tem se caracterizado como uma
metodologia gerencial e não apenas uma ferramenta de gestão, pois permite estabelecer a
direção a ser seguida, visando maior interação do ambiente interno com o externo, considerando
a capacidade organizacional de se adaptar. Isso é importante para os gestores que precisam estar
atentos para conseguirem aproveitar as oportunidades de cada momentos e empregar os
esforços necessários e diretos para atender os objetivos (OLIVEIRA, 2007).
Outros autores também definem o planejamento estratégico como uma processo que
busca alcançar os resultados esperados por meio de ações pré-estabelecidas que contribuem
para o futuro esperado pelo organização, todos em busca de maior eficiência e eficácia nas
decisões que serão tomadas, na diminuição dos riscos e maior desempenho dos processos
organizacionais.(STONES, FREEMAN, 1995;MATIAS-PEREIRA, 2011; REZENDE, 2011).

2.2

Organizações Públicas e a influência da New Public Management
Os anos finais do século XX e do início do XXI foram marcados por essa série de

mudanças no setor público, que vem cada vez mais introduzindo um modelo gerencialista em
detrimento do burocrático (BROADBENT, 2007).
Historicamente, a expressão “Nova Gestão Pública” (NGP), que corresponde à versão
em inglês de New Public Management (NPM), teve sua primeira aparição na obra La Nouvelle
Gestion Publique: pour un Etat sans Burocratie, publicada em 1975, por Michel Messenet, na
qual apresentou críticas à Administração Pública burocrática. Contudo, essa expressão na forma
como é estudada atualmente é oriunda do artigo A public management for all seasons? Escrito
por Christopher Hood e publicado em 1991 (JUNIOR, 2014).
A NPM foi definida inicialmente na conjunção de sete elementos: (1)
profissionalização da gestão nas organizações públicas; (2) padrões de desempenho e medidas
de avaliação com objetivos mensuráveis e claramente definidos; (3) ênfase no controle e nos
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resultados; (4) desagregação das grandes unidades do setor público; (5) introdução da
competição no setor público; (6) uso de práticas de gestão do setor privado; (7) ênfase na
disciplina e na utilização dos recursos, cortando custos e procurando maior eficiência e
economia (HOOD, 1991).
No Brasil a NPM iniciou como administração pública gerencial, implementada em
1995 pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, um marco na gestão do então
Presidente Fernando Henrique Cardoso (MARE, 1995).
Muitos trabalhos apresentaram com sucesso os resultados positivos que a aplicação
das técnicas administrativas tem alcançado no setor privado e a NPM parte do pressuposto que
esses resultados positivos também poderiam trazer benefícios na eficiência e efetividade na
entrega dos serviços públicos (BRYSON; ROERING, 1987; HOOD, 1991).
Contudo, a aplicação dessas técnicas administrativas advindas do setor privado,
inevitavelmente precisam ser adaptadas para o setor público devido a suas especificidades,
principalmente pelo fato dessas instituições não visarem o lucro, mas sim serem mais eficientes
com a aplicação de recursos públicos. Tais adaptações são fundamentais para que essas técnicas
possam ser implementadas no setor público (BOYNE, 2002; DEN HEYER, 2011).
O modelo inglês foi a principal referência da NPM desde a vitória de Margaret
Thatcher, em 1979, na qual foram estabelecidas reformas administrativas incluindo
descentralização das atividades de planejamento e execução do Estado, privatização das
estatais, terceirização dos serviços públicos, agências reguladoras e uso de ideias e ferramentas
gerenciais advindas do setor privado (PAULA, 2005).
Mais recentemente, estão sendo anunciados termos como o 'novo serviço público',
'gerenciamento de valor público' ou 'nova governança pública', como o próximo capítulo na
história da reforma da gestão pública. Embora esses termos sejam questionáveis, essas reformas
na gestão pública têm sido amplamente discutidas e inegavelmente importantes (BOYNE,
2010).

2.3

Sistema de Controle da Estratégia
A abordagem de sistema de controle da estratégia utilizada neste estudo é o Balanced

Scorecard (BSC), sistema escolhido na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional
2019/2023 do IFMT, pois está presente no contexto dos órgãos de controle, sendo que o próprio
planejamento do TCU segue as premissas do BSC desde 2008 (TCU, 2008).
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Numa tradução livre significa Indicadores Balanceados de Desempenho, onde o termo
balanceado está relacionado a quatro perspectivas que são: Financeiros, Clientes, Processos
Internos e de Aprendizado/Crescimento, conforme demonstrado na Figura 3. Essas perspectivas
relacionam-se entre si em uma organização (FERNANDES, 2013).

Figura 3 - Perspectivas do BSC.

Fonte: Pinto (2005)
Inicialmente o BSC foi apresentado com uma proposta de medição complementar à
tradicional, pois apresentava uma articulação dos resultados com os objetivos estratégicos da
organização de acordo com cada uma das perspectivas (KAPLAN; NORTON, 1992).
Com o passar do tempo o BSC evoluiu e possibilitou diversas adaptações conforme a
necessidades das organizações que o implementavam. Dessa forma, foram sendo incorporadas
outras técnicas, tais como a visão institucional, a relação da estratégia os setores da organização,
entre outros (RAMOS, 2006).
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Kaplan e Norton (1997 e 2004) propõem o BSC como uma forma de execução da
estratégia, bem como um sistema de gestão que define a estratégia mediante a conexão de ações
com os objetivos estratégicos que se relacionam em um diagrama descrito como Mapa
Estratégico. Ramos (2006) reforça que o BSC é um sistema de gestão que estabelece os
indicadores de desempenho, como eles se relacionam entre si e quais geram valor a longo prazo.
Dentre os benefícios da implantação do BSC nas organizações pode-se citar a
mobilização para mudanças, evidencia a estratégia, foca na sua execução e nas relações entre
os setores da organização, direciona as variáveis de monitoramento necessárias para alcançar
os resultados e permite visualizar a relação das variáveis nas diversas perspectivas (COSTA,
2009).

2.3.1 Adaptação do BSC para a Administração Pública
As constantes e intensas mudanças que ocorrem nos diversos ramos da sociedade
afetam tanto as empresas privadas quanto as organizações públicas. Diferente das organizações
privadas, a demanda dos serviços públicos são crescentes e as organizações públicas têm como
principal objetivo e desafio forma mais eficiente e com qualidade (MEYER JÚNIOR;
SERMANN; MONGOLIM, 2004; PINTO, 2005).
Para Silva (2003), a utilização do BSC no gerenciamento estratégico permite a
reavaliação e teste de sua estratégia, possibilitando o realinhamento e ajustes dos processos
críticos de negócio, que retroalimentam os planos de ação com novas providências.
Apesar de ter sido desenvolvido para aplicação em empresas privadas que tem como
objetivo a obtenção de lucro, o sucesso de sua aplicação não deixou de ser observado também
no setor público (SILVA, 2015).
Em geral, as instituições públicas apresentam dificuldade em definir estratégias claras,
principalmente pela ausência de relação entre essas estratégias com suas respectivas lideranças,
produtos, serviços e clientes. (KAPLAN; NORTON, 2001; NIVEN, 2003). Portanto, a
definição da missão e das estratégias precisa ser sucedido de avaliação e acompanhamento das
ações da instituição (RIBEIRO, 2005).
No início da década de 1990 a utilização do BSC em organizações públicas se difunde
a partir da experiência da cidade norte-americana de Charlotte, na Carolina do Norte, na qual
se estabeleceu o conceito de “Cidadão-Cliente” e desde então vem se desenvolvendo em outras
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organizações públicas com intuito de estabelecer foco, prioridades, racionalização e eficiência
nos programas estratégicos governamentais (FERNANDES, 2013).
De maneira geral, originalmente o BSC foi desenvolvido com objetivo de aumentar a
eficiência das empresas visando maior lucro para os investidores, com resultados financeiros
crescentes, com isso, a perspectiva financeira é colocada no topo e todas as demais ações são
para atender esse objetivo. Para adaptar-se à realidade das instituições públicas, que tem como
objetivo aumentar a eficiência, mas não visando o lucro e sim ampliar a sua capacidade de
atendimento, a missão institucional é a perspectiva que vai no topo como objetivo final a ser
atingido, pois e nela que está descrito o resultado final esperado pela sociedade em relação aos
serviços que se propõe (PINTO, 2005).
A implementação do BSC exige grande esforço institucional, seja ela pública ou
privada (RIBEIRO, 2005). No caso das organizações públicas, diversos fatores estão
relacionados a dificuldades na sua implementação, variando desde a qualificação das equipes
de trabalho, recursos financeiros difusos ou ausentes para o desenvolvimentos das ações, cargos
de gestão eletivos que não cobrem o tempo necessário para implementação e até mesmo a
definição de uma missão que contemple a realidade institucional e a cultura institucional que
desacredita das soluções vindas do setor privado, disseminando a falsa ideia de que os resultas
poderão servir como justificativas para punição (NIVEN, 2003). Por outro lado dentre as
vantagens da utilização do BSC na administração pública destacam-se o favorecimento da
transparência; o desenvolvimento de uma cultura mais empreendedora na gestão pública e o
equilíbrio entre a gestão de curto e longo prazo (AZÚA, 1998).
Na Figura 4 a representação de Pinto (2005) demonstra uma adaptação das
perspectivas do BSC para o setor público, onde todas as estratégias são para atender as
perspectivas que se interligam e correlacionam para atender a missão que está no topo.
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Figura 4 - Perspectivas do BSC adaptado ao setor público.

Fonte: Pinto (2005)

2.4
O Planejamento Estratégico nos Institutos Federais e demais Instituições de Ensino
Superior
As Instituições de Ensino Superior devem atender com satisfação à necessidade de
usuários de seus serviços, seja no ensino, na pesquisa, extensão ou em atividades
administrativas. Nas IES públicas, os clientes não são apenas os alunos, pois estes englobam
também a sociedade, os professores, técnicos e demais funcionários (HEINZEIN; STREICH,
2013; MÜLLER, 2001).
Com essa característica especifica de clientela o Planejamento Estratégico se mostra
uma eficiente ferramenta para as organizações sem fins lucrativos e governamentais tanto
quanto nas organizações privadas, com destaque para as instituições de ensino superior
(BRYSON, 2010). Cada vez mais os dirigentes dessas instituições são cobrados para torná-las
mais ativas e empreendedoras e a gestão estratégicas tem auxiliado nessa tarefa (DEGN, 2015).
No Brasil o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) surgiu para Instituições de
Ensino Superior a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de
1996. Contudo, somente em 2001, quando se tornou uma parte do processo de avaliação do
credenciamento das IES, por meio do Decreto nº 3860/2001, é que foram definidas as suas
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características básicas. Naquele mesmo ano, o Conselho Nacional de Educação, em seu Parecer
nº 1366/2001, destaca a importância e a relevância do PDI como um documento que descreverá
as estratégias para atingir as metas e os objetivos definidos livremente para atender a missão
previamente estabelecida por cada instituição.
Uma das principais características dos Institutos Federais é a sua diversidade de
atuação em comparação às demais instituições de ensino superior. Por lei, sua atuação pode
variar desde a educação básica até a pós-graduação com cursos de mestrado e doutorado, e
estrutura multicampi com total autonomia e especializados 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, contudo, são equiparadas as
universidades e para fins de regulação, avaliação e supervisão (BRASIL, 2008).
Apesar de equiparadas às universidades, os IFs são reconhecidamente instituições que
atuam em diferentes modalidades e níveis de ensino e por isso têm um perfil de gestão
diferenciado e os seus Planos traçam objetivos e metas ainda mais divergentes o que as tornam
instituições mais complexas do ponto de vista do gerenciamento.
Do ponto de vista da avaliação o PDI é entendido como um instrumento de gestão que
deve estar fortemente envolvido com as ações articulando-se com os resultados da avaliação
institucional, seja ela interna ou externa. Como essa avaliação cíclica e continua nas IES, após
o seu credenciamento, as críticas resultantes dessas avaliações devem se relacionar com as
ações com intuito de mitigá-las (GALVÃO, 2016).
Santos et al. (2009) esclarecem que poucas as IES públicas brasileiras têm utilizado o
PDI como instrumento para gestão e tomada de decisão. Em geral, se observa apenas a
elaboração dos planos em nível estratégico apenas para garantir o atendimento ao requisito
legal, contudo, a sua execução em níveis táticos e operacionais são comprometidos ou
inexistentes.
Um dos fatores atribuídos à não observância do Planejamento Estratégicos nas ações
das Instituições Públicas está relacionado basicamente pela garantia de sustentabilidade
financeira que é definida por ato legal do próprio Poder Público, o que conforta essas
instituições frente às ameaças externas e não estimula a aproveitar outras oportunidades de
captação de recursos para serem convertidos em serviços para a sociedade (CUNHA, 1996).
Outro fator que contribui para essa ruptura entre e o planejamento e as ações que são
executadas nas organizações está relacionada ao fato de que a maioria dos administradores
serem capacitados para planejar e não para executar, sabendo mais sobre a formulação da
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estratégia do que sobre a execução da mesma, por isso acabam atribuindo o erro ao
planejamento e não na execução das estratégias (HREBINIAK, 2006).
Nesse sentido, apontadas as complexidades das instituições de ensino e a ausência de
cultura do planejamento observa-se a criação de incontáveis indicadores para medir a eficiência,
contudo, ao serem analisados isoladamente não conseguem descrever o verdadeiro trabalho que
está sendo executado (PESSOA, 2000). Os indicadores de desempenho são muito importantes
no processo de execução da estratégia na instituição, contudo, para que sejam realmente
relevantes aos gestores precisam representar a instituição em relação a ações que envolvam a
eficiência, eficácia, qualidade, produtividade, inovação técnico-científica e avaliação custos x
benefícios, envolvendo as áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração (ARRUDA,
1997).
É importante descrever o planejamento como um processo lógico que definir um
comportamento humano racional na execução de ações voltadas para atender expectativas
futuras, sendo está a sua principal característica (CARVALHO, 1979). No caso do
planejamento estratégico este pode ser entendido como uma ferramenta que permitirá uma
análise do ambiente interno e externo de uma organização, possibilitando identificar
oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos, e cria uma direção a ser seguida em busca de
seus objetivos e da missão institucional (FISCHMANN; ALMEIDA, 2009).
A execução do planejamento estratégico no setor público contribui para significativas
mudanças organizacionais que melhoraram o seu desempenho, moldam o seu futuro e agregam
valor aos serviços prestados a sociedade (POISTER, 2010).
Nos últimos cinco anos o PDI tem se tornado tema recorrente de pesquisas nacionais
sobre as suas diversificadas funções. No Quadro 4 encontra-se a relação das principais
pesquisas encontradas.
Esses trabalhos são importantes achados, pois demonstram a relevância da gestão
estratégica para as IES e auxiliam na compreensão dos problemas relacionados as etapas do
planejamento estratégico.
Entre os trabalhos encontrados, apenas o Mendonça (2017) apresenta claramente um
objetivo para investigar e propor um mecanismo de gestão do PDI. Nesse aspecto apresenta
uma ferramenta de automatização do processo de gestão do PDI, contudo, sua aplicação se
limita a uma estrutura pré-estabelecida, focada na estrutura das universidades, que dificulta a
sua implantação em outros contextos.
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Quadro 4 - Principais Pesquisas sobre PDI dos últimos 5 anos.
Tipo

Ano

Artigo

2015

Dissertação

2015

Dissertação

2016

Dissertação

2016

Dissertação

2016

Dissertação

2016

Artigo

2017

Artigo

2017

Artigo

2017

Artigo

2017

Dissertação

2017

Dissertação

2018

Artigo

2019

Dissertação

2019

Título
Proposta de um Mapa Estratégico para uma
Universidade Pública
O Orçamento Público como Instrumento para o
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PDI):
Um Estudo Multicaso nas Instituições de Ensino
Superior Públicas Federais do Estado Do Paraná
Plano de Desenvolvimento Institucional: Uma Proposta
para Elaboração e Acompanhamento pelos Institutos
Federais
A qualidade do Gasto Público: O caso dos Institutos
Federais de Educação
Planejamento Estratégico: Fatores Facilitadores e
Dificultadores em uma Instituição Federal de Ensino
A Expansão da Rede Federal de Educação Profissional
e Tecnológica: Um Estudo do Instituto Federal do
Paraná, Campus Avançado Coronel Vivida
Articulação entre Avaliação e Planejamento
Institucional na Universidade Pública
Planejamento e avaliação institucional: um indicador do
instrumento de avaliação do SINAES
Estratégia Institucional: Relação entre o PDI, PPI e
Planejamento Estratégico No IFB
Estrutura do Planejamento Institucional dos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
Plano de Desenvolvimento Institucional: Proposta de
Um Modelo de Referência e de Automatização para
IFES
Estudo do Processo de Decisões de Investimento: O
caso dos Institutos Federais Brasileiros no exercício de
2018
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Cultura
Organizacional: Aplicabilidade do Modelo OCAI No
Diagnóstico da Efetividade e Interdependência
Alinhamento entre Plano de Desenvolvimento
Institucional, Projeto Pedagógico Institucional e
Planejamento Institucional no âmbito do Instituto
Federal de Brasília

Autor/es
(MARTINS, 2015)
(GROSCHUPF, 2015)

(GALVÃO, 2016)
(CARDOSO, 2016)
(DIAS, 2016)
(STUNPF, 2016)
(BRASIL; OLIVEIRA;
ANDRIOLLO, 2017)
(NUNES; DUARTE;
PEREIRA, 2017)
(DIAS; SOUSA;
VIEIRA, 2017)
(SCHUH; BASSI,
2017)
(MENDONÇA, 2017)
(SANTOS, 2018)
(ANDRADE et al.,
2019)
(VIEIRA, 2019)

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao analisar os demais trabalhos observou-se que são mais analíticos e expositivos e
menos prescritivos em relação a execução do PDI, ou se preocupam com a questão
orçamentárias das IES que envolve o planejamento.
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2.5

O problema da Execução do Planejamento Estratégico

Para que as organizações, sejam elas públicas ou privadas, cumpram com os objetivos
e metas estabelecidos em seus planejamentos estratégicos é necessária sua execução bem
sucedida (ELBANNA; ANDREWS; POLLANEN, 2016).
A implementação da estratégia, que também pode ser chamada de execução da
estratégia, tem características complexas para sua efetivação, incluindo elementos como
negociação interna e externa para captação de recursos, processos políticos como disputa por
influência e um processo de modelagem e adoção em vários níveis da organização, dessa forma,
o controle se destaca como fundamental para o processo de implementação (NOBLE, 1999;
CALDEIRA; KALLÁS, 2019).
Uma das formas de conseguir implementar o planejamento estratégico é através de
técnicas como planos de ação e monitoramento. No setor público a execução tende a ser mais
eficiente quando aplicados métodos formais como os planos de negócios ou projetos que
identificam tarefas com as metas (BOYNE, 2010). Pode-se inferir que uma das maneiras que
as organizações de serviço público tem para preencher a lacuna entre a formulação e execução
é garantir que eles estabelecem procedimentos de planejamento formais rígidos (ELBANNA;
ANDREWS; POLLANEN, 2016).
Em contra partida, Lenz e Lyles (1985) usam a expressão “paralisia por análise” para
destacarem o risco de utilização de métodos mais formais para elaboração do planejamento
estratégico, pois as organizações tendem a colocar muita ênfase no planejamento em detrimento
da sua execução.
Os principais obstáculos observados por Estrada (2000) em relação ao problema da
execução do Planejamento Estratégico, são:
● ausência de liderança e acompanhamento do executivo principal da instituição;
● falta de cultura de planejamento por parte dos funcionários e falta de cultura
estratégica por parte dos dirigentes;
● inexistência de sistemas de informação que possibilitem a coleta e
sistematização das informações;
● falta de capacitação da equipe de implementação;
● incompreensão da importância da influência da cultura e do clima
organizacional na manutenção do status quo;
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● competição pelo poder, que acaba afetando o desempenho das equipes de
trabalho; corporativismo docente;
● falta de comunicação e entendimento entre os setores administrativos e
acadêmicos. complexidade da estrutura universitária;
● falta de acompanhamento e controle da execução das ações planejadas.
O esquema apresentado na Figura 5 demonstra-se como as ações relacionadas ao
Planejamento Estratégico, Gestão, Orçamento entre outras culminam com a execução no caso
dos Institutos Federais.
Figura 5 - Temas dependentes da forma de execução.
Gestão
Democrática
Plano de
Desenvolvimento
Institucional

Contingenciamento

Matriz
Orçamentária

Execução

Planejamento

Fonte: Elaborado pelo autor.
Paes (2016) apresenta a execução como o principal fator para que estratégia consiga
atingir todos os objetivos estabelecidos no planejamento e ressalta o fato de que não se deve
simplesmente delegá-la e negligenciá-la, dado que ela necessita de constante acompanhamento
e deverá fazer parte da cultura organizacional.
A ausência de acompanhamento da execução do planejamento estratégico distancia a
organização do seu potencial competitivo, prejudicando a sua eficiência, sendo fundamental o
papel da liderança nessa etapa, onde se configura como uma das principais falhas da execução
(BOSSIDY; CHARAN, 2019).
A implementação da estratégia pode ser definida aqui como a comunicação,
interpretação, adoção e aprovação de planos estratégicos. (NOBLE, 1999). Com isso, pode-se
definir a implementação como o elo entre o processo de planejamento estratégico e a

40

subsequente execução das decisões emergentes desse processo. No entanto, esse elo nem
sempre se apresenta de forma direta e as organizações precisam estar sempre atentas para
manter-se dentro do que foi planejado (JOHNSON, 2000).
No processo de planejamento estratégico existem muitos desafios associados ao seu
desenvolvimento, porém a implementação de decisões estratégicas é considerado como muito
mais difícil do que a sua formulação, e é onde muitas organizações falham (HREBINIAK, 2006;
NUTT, 1999).
Elbanna, Andrews e Pollanen (2016) ressaltam a importância da alta gestão estabelecer
uma forma de ligação entre a formulação e execução da estratégia para garantir que as decisões
estratégicas sejam devidamente encaixadas dentro das atividades de membros da organização.
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3

DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98 foi incluída a eficiência como
um dos princípios da administração pública brasileira, termo que surgiu com maior ênfase na
reforma administrativa de 1995 que implantou a o modelo gerencial da administração pública
e estabeleceu valores de eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo
desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações (MARE, 1995).
O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado ainda estabeleceu que a diferença
fundamental do modelo gerencial em relação ao seu antecessor, o burocrático, está na forma de
controle, que deixava de ser baseada nos processos para concentrar-se nos resultados (MARE,
1995).
Uma das propostas para melhorar a eficiência no modelo gerencial de administração
pública foi a importação de técnicas e práticas consagradas da administração privada, sendo o
planejamento estratégico uma das principais (BOYNE, 2002).
Desde 1993 a empresa Bain & Company realiza levantamentos periódicos sobre o uso
de ferramentas de gerências por empresas de todo o mundo a fim de coletar informações
necessárias para identificar e integrar ferramentas que melhorarão os resultados finais e
entender como os executivos globais veem seus desafios e prioridades estratégicos. Em sua 16ª
pesquisa realizada em 2017, foram mais de 14700 respondentes em mais de 70 e no topo do
ranking está o Planejamento Estratégico como mais usado (RIGBY; BILODEAU, 2018).
Keller (1983) já advertia para o fato de que as IES estavam criando o seu proprio
modelo de administração baseado nos mais válidos elementos da administração empresarial, o
que é similar ao modelo proposto com a reforma administrativa.
Entre os benefícios de aplicar o planejamento estratégico está a maior eficácia
organizacional, capacidade de resposta e resiliência (BRYSON, 2010). Dessa forma o
Planejamento Estratégico se encaixa com as premissas da administração gerencial brasileira.
Os estudos sobre implantação do planjeamento estratégico no setor público brasileiro
são crescentes, a exemplo de Borges e Araújo (2002); Estrada (2000); Meyer Júnior, Sermann
e Mongolim (2004) e Ota (2014) que ressaltam a importânca e significância que essa ferramenta
tem para o desenvolvimento das instituições.
Por outro lado, pensar nas estratégias e implementa-las são etapas distintas. Desde os
anos 70 já havia estudos que demonstravam a importância da execução e do controle e a partir
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dos anos 2000, surgiram mais pesquisas sobre o problema da execução (CALDEIRA;
KALLÁS, 2019).
Em geral, a literatura que trata da elaboração da estratégia é maior que a relacionada a
execução, além de pontuadas a casos específicos e isso colabora para o fato de que até setenta
e cinco por cento das grandes organizações apresentarem dificuldades para executar suas
estratégias (SULL; HOMKES; SULL, 2015).
Bossidy e Charan (2005) esclarecem sobre a importância da execução estar
internalizada na cultura organizacional de uma empresa, não apenas uma ordem de
encaminhamento aos setores operacionais, mas inclusas nos sistemas de incentivos e nas
normas da instituição.
Desde a sua implementação em 2008, o IFMT elabou três planos plurianuais, que são
os Planos de Desenvolvimento Institucional. O PDI é composto pelo planejamento para o
ensino, pesquisa, extensão, gestão, plano diretor e de infraestrutura para um período de 5 anos.
Sendo este o documento equivalente ao planejamento estratégico da instituição.
No PDI 2009/2013, a comissão designada para sua elaboração estabeleceu um método
próprio que perdurou por seis meses e contou com a realização de nove audiências públicas em
cada um dos municípios onde existiam unidades do IFMT na época, além de aplicação de
questionário, e-mail de comunicação aberto à comunidade para encaminhamentos de críticas,
sugestão e questionamentos. A conclusão do documento ocorreu após longas e exaustivas
reuniões e debates que culminaram na definição de 47 estratégias e 231 ações.
Com base nas críticas do método anterior e buscando uma evolução no processo de
elaboração do PDI 2014/2018, foram estabelecidas, além de uma comissão central para
sistematização das informações, as comissões temáticas que seriam responsáveis por realizar
os levantamentos das necessidades e prioridades de cada setor para os próximos cinco anos. Ao
todo foram quinze comissões temáticas, doze comissões locais, sendo uma em cada campus do
IFMT na época e a comissão central que ao longo de doze meses realizaram centenas de reunião
para elaboração do documento com 66 objetivos/diretrizes e outras 109 metas.
Após essa experiência, que cuminou na elaboração de objetivos bastante difusos e por
terem uma metodologia própria que não permitia um controle sistematizado para o seu
acompanhamento, a instituição buscou capacitação sobre Planejamento antes de elaborar o PDI
2019/2023.
Depois de um processo de aprendizado com capacitações voltadas para o Planejamento
Estratégico, a elaboração do PDI teve como base o Balanced Scorecard. No início houve
oficinas de debates para identificar os principais pontos fortes, pontos fracos, ameaças e
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oportunidades para a instituição e no contexto socioeconomico onde está inserida. Esse
processo culminou na elaboração de um plano com 14 objetivos estratégicos, 31 indicadores e
suas respectivas metas. Esses indicadores serão referências para os planos de ação das unidades
executarem o PDI.
Porém, no decorrer do primeiro ano de implantação do PDI 2019/2023, a execução
demonstrou fragilidade no IFMT. O documento não apresenta formas de controle e na tentativa
de criar planos de ações gerais, houve apenas o encaminhamento de planilhas eletrônicas e que
não foram bem recebidas pelas equipes que deveriam respondê-las.
Vale destacar também que a Lei de Criação dos Institutos Federais estabeleceu que
essas instituições são detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar. Neste caso, atualmente os Campi do IFMT recebem seu orçamento
apenas em relação ao números de alunos e tipo dos cursos conforme estabelecido na matriz
orçamentária definido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). O que
garante o orçamento do campus independente do cumprimento ou não das metas gerias
estabelecidas.
O Plano de Desenvolvimento Institucional deveria servir de guia para a tomada de
decisões dos gestores de modo a permitir à execução e cumprimentos dos objetivos e metas
estabelecidas como prioritárias por toda a comunidade, contudo, observa que essa não tem sido
a sua principal característica e a maior parte dos gestores públicos percebem apenas como uma
obrigatoriedade legal e as ações cotidianas estão em geral distantes das planejadas.
O processo de formulação do planejamento estratégico nas Instituições de Ensino
Superior, bem como nas demais empresas e órgãos públicos, são de livre escolha, consomem
tempo e recursos consideráveis e na maioria das vezes, devido às falhas na execução, os
resultados são questionáveis (MEYER JUNIOR; LOPES, 2004).
Essa não é uma característica somente do Instituto Federal de Mato Grosso, mas sim
das Instituições Públicas Brasileiras. Contudo, por ser uma das principais Instituição de Ensino
Superior do Estado de Mato Grosso e ser uma das maiores Institutos Federais da Rede de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica do País, além do seu elevado grau de
complexidade em relação as outras Instituições de Ensino, devido a oferta de diferentes
modalidades e níveis de ensino e atuar no terceiro maior Estado de Mato Grosso e meio um
contexto político e econômico bastante controverso, faz-se necessário apresentar um processo
que elimine as barreiras entre o planejamento e a execução de modo que permita o uso eficiente
de recursos financeiros, materiais e humanos na entrega de serviços de qualidade para a
sociedade.
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Com vista a atender os anseios da sociedade em seus planejamentos o IFMT tem
definido como missão institucional “Educar para a Vida e para o Trabalho” distanciando ainda
mais de um modelo tecnicista padronizado e caminhando para um modelo dinâmico e
personalizado, consequentemente mais complexo e difuso. Contudo, apesar de existirem três
PDIs nesses 10 primeiros anos de existência do Instituto Federal, as ações desenvolvidas não
têm registro da sua relação com os objetivos e metas.
Em uma análise preliminar dos documentos fica evidente a indução política nas etapas
de elaboração do PDI, pois coincidiu com eleições para Reitor da Instituição. Observa-se
também a ausência de diretrizes claras que direcionam as ações dos dirigentes, aumentando a
lacuna entre o planejamento e a execução.
Além das contribuições efetivas que a execução do planejamento estratégico pode
proporcionar para a instituição e para a sociedade, a solução ainda contribuirá diretamente para
a melhora do desempenho nos processos de avaliação do Recredenciamento Institucional 1 que
tem seus critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 2 e
seus respectivos instrumentos de avaliação, onde o PDI é uma peça fundamental da avaliação
e para obtenção do conceito máximo as IES devem demonstrar as ações implementadas com
base no plano.
Em síntese, segue a problemática da pesquisa: quais são as principais falhas na etapa
de execução do PDI de uma Instituição Federal de Ensino Superior e como fazer para
mitigá-las?
Sendo assim, a partir do estudo, espera-se que a proposta permita o acompanhamento
das ações e um monitoramento adequado das metas estabelecidas para o IFMT nos anos de
vigência do PDI.

Recredenciamento Institucional: transcorre dentro de um fluxo processual composto por diversas etapas, dentre
as quais a avaliação in loco, que culmina em um relatório da comissão de avaliadores, em que constam aferidas as
informações apresentadas pela IES, relacionadas à realidade encontrada durante a visita.
2
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: Instituído pela Lei nº 10.861/2004, com objetivo de
assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do
desempenho acadêmicos de seus estudantes.
1
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4

MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA

4.1 Caracterização da pesquisa
A pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento
para aplicação dos seus resultados com o objetivo de contribuir para fins práticos, visando à
solução mais ou menos imediata do problema ou necessidades concretas e imediatas
encontradas na realidade (BARROS; LEHFELD, 2000).
A questão da execução do Plano de Desenvolvimento Institucional é latente nas
Instituições de Ensino Superior, em especial nos Institutos Federais, não só por ser uma
ferramenta de grande auxílio para a tomada de decisão dos gestores e possibilitar maior
eficiência para a instituição, mas também por ser peça no processo de credenciamento e
recredenciamento avaliados pelo Ministério da Educação por meio do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisa Educacionais (INEP). Nesse sentido, a avaliação das instituições de ensino
superior é cíclica e cada vez mais são cobradas ações que envolvam o cumprimento das metas
que estão sendo estabelecidas no PDI.
Sendo um dos objetivos específicos dessa pesquisa identificar, na visão dos gestores,
os fatores que dificultam a execução do PDI e propor um processo que possibilite a sua
adequada utilização, atendendo as exigências dos processos de avaliação institucional quando
do recredenciamento e tornando o PDI uma ferramenta de uso gerencial para a tomada de
decisão nos Institutos Federais, portanto, ela se caracteriza como aplicada.
Quanto à abordagem os procedimentos de análises adotados em parte foram
quantitativos para descrever os resultados da aplicação do questionário com as opiniões sobre
o planejamento estratégico e perfil dos gestores. A pesquisa quantitativa é utilizada para melhor
descrever a coleta dos resultados apresentados durante a coleta das informações, auxiliando na
elucidação dos fatos (BARROS; LEHFELD, 2000).

4.2

Procedimentos de coleta dedados
Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi estabelecido uma divisão de três etapas que

são:
1. Levantamento: Essa etapa foi subdividida em duas, na primeira foi realizada
pesquisa bibliográficas em bases de dados de periódicos, sendo elas: Scopus,
Web of Science, Periódicos da CAPES, além de buscas no portal Scielo e na
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Biblioteca Digital Brasileia de Teses e Dissertações. Na segunda, foi realizada
pesquisa documental no site institucional.
2. Diagnóstico: onde foram elaborados os questionários para a pesquisa de análise
do perfil dos gestores do IFMT, seu conhecimento e satisfação sobre
planejamento estratégico e seu controle e execução.
3. Solução: análise e apresentação de uma proposta de solução para o problema
de execução da estratégia.
Para auxiliar na visualização das etapas da pesquisa, foi elaborado um processo do seu
desenvolvimento modelado no Bizagi Modeler, apresentado na Figura 6:
Figura 6 - Processo de Desenvolvimento da Pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Essa divisão auxilia no atendimento aos objetivos específicos conforme demonstrado
no quadro 5.
Quadro 5 - Objetivos Específicos X Etapas da Pesquisa
Objetivos Específicos
Compreender o processo de elaboração do planejamento estratégico e
sua aplicação e adaptação nas instituições pública;
Identificar os processos que possibilitam e colaboram com a execução do
PDI;
Diagnosticar o perfil dos gestores do IFMT e sua compreensão sobre o
PDI;
Identificar os fatores que dificultam a execução do PDI no IFMT;
Elaborar a proposta de processo para execução do PDI.
Aprovar a proposta com a alta gestão do IFMT.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Etapa
Levantamento
Levantamento
Diagnóstico
Diagnóstico
Solução
Solução

4.2.1 Levantamento
A primeira etapa da pesquisa se iniciou com o levantamento de bibliografia para
construção de referencial teórico sobre temas que estejam alinhados ao da pesquisa, partindo
do mais abrangente que são o Planejamento, Estratégia, Planejamento Estratégico, Balanced
Scorecard , tanto em Instituições Públicas quanto em Privadas, e os mais específicos que são
Plano de Desenvolvimento Institucional nas Instituições de Ensino Superior e nos Institutos
Federais e Planejamento Estratégico em Universidades. Buscou-se demonstrar também os
desafios de implementar o Planejamento Estratégico em Organizações Públicas e como se
relaciona com as tendências da New Public Management.
Durante a primeira etapa ainda foi realizada uma análise exploratória por meio de
pesquisa documental em ambiente eletrônico e os principais documentos relacionado aos
Institutos Federais e o Instituto Federal de Mato Grosso, como a Lei de Criação dos IFs, o
Estatuto, o Regimento Geral, o Plano de Desenvolvimento Institucional de 2019 até 2023,
relatórios e instrumento de avaliação tanto interna quanto externa dentre outros que se
apresentem relevantes.
O resultado dessa etapa foi a concretização dos capítulos 1 e 2 e serviu para formação
de arcabouço teórico que contribuiu diretamente para o desenvolvimento das demais etapas e
processo da pesquisa.
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4.2.2 Diagnóstico
Na fase do Diagnóstico foi necessário aplicar um questionário para realizar a pesquisa
de opinião não identificada. Conforme Resolução do Conselho Nacional da Saúde n° 510, de
07 de abril de 2016, homologada pelo Ministério da Saúde, esse tipo de pesquisa não necessita
de apreciação por Comitê de Ética.
Como o contexto de estudo se realiza em uma Instituição Autárquica Federal de Ensino
Superior, vinculada a uma Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que apesar
de detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e
disciplinar tem um modelo básico de gestão instituído pelo Ministério da Educação o qual
estabelece a distribuição de cargos e funções para o desenvolvimentos de suas atividades.
No caso do IFMT a estrutura administrativa é composta por uma Reitoria, quatorze
Campi, cinco Campi Avançados, que ainda podem se subdividir em Centros de Referência e
Polos de Apoio Presencial. Na Reitoria, além do Reitor, é composta de cinco pró-reitorias, três
diretorias sistêmicas que se subdividem em departamentos e coordenações de apoio e se
distingue por ser órgão executivo superior que planeja, coordena, supervisiona, fiscaliza e
controla todas as atividades do Instituto Federal de Mato Grosso, enquanto no Campus devem
ser desenvolvidas ações que colaborem com as diretrizes definidas pela alta gestão.
Na coleta de dados para diagnóstico do perfil da gestão e opinião sobre elaboração,
controle e execução do planejamento estratégico no IFMT foram aplicados questionários juntos
aos Diretores Gerais dos Campi e Campi Avançados, Pró-Reitores e Reitor, pois se configuram
como os líderes no processo de Planejamento Estratégico. O questionário composto de
perguntas fechadas elaboradas com o intuito de diagnosticar o perfil dos gestores no IFMT e
sua opinião sobre elaboração, controle e execução do Planejamento Estratégico, com indicação
de possíveis causas para não execução do planejamento.
A aplicação da pesquisa de opinião por meio de questionário eletrônico estruturado foi
definida devido o público-alvo estarem em diferentes municípios do Estado de Mato Grosso e
proporcionar menor influência do pesquisador aos respondentes, além de possibilitar o conforto
de responder no momento que for mais conveniente.
O questionário estruturado foi criado na plataforma Google Formulários, composto
por onze perguntas de múltipla escolha divididas em três fatores de análise, a saber: Perfil de
Gestores dos IFMT; Opinião sobre o Planejamento Estratégico na perspectiva do Plano de
Desenvolvimento Institucional 2019/2023; Opinião sobre a Implementação do Planejamento
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Estratégicos na perspectiva do Plano de Desenvolvimento Institucional 2019/2023, conforme
Quadro 6.
Quadro 6 - Distribuição de Variáveis do questionário
Objetivos
específicos

Fatores de
Análise

Variáveis

Código

Escala

V.1.1.1

Nominal

Titulação

V.1.1.2

Tempo de Experiência
na Administração
Pública

Ordinal (Não
Graduado,
Graduado,
Especialista,
Mestre, Doutor)

V.1.1.3

Razão (anos)

Capacitação em
Planejamento
Estratégico

V.1.1.4

Ordinal (Até
100h, Entre 100h
a 200h, Entre
200h e 300h,
Acima de 300h

V.1.2.5

Intervalar
(de 0,0 a 10,0)

V.1.2.6

Intervalar
(de 0,0 a 10,0)

V.1.2.7

Intervalar
(de 0,0 a 10,0)

V.1.3.8

Intervalar
(de 0,0 a 10,0)

Área de Formação

(F.1) Perfil de
Gestores dos
IFMT
Diagnosticar o
perfil dos
gestores do
IFMT e sua
compreensão
sobre o PDI;

(F.2) Opinião
sobre o
Planejamento
Estratégico na
perspectiva do
Plano de
Desenvolvimento
Institucional
2019/2023
(F.3) Opinião
sobre a
Implementação
Identificar os
do Planejamento
fatores que
Estratégicos na
dificultam a
perspectiva do
execução do
Plano de
PDI no IFMT;
Desenvolvimento
Institucional
2019/2023
Fonte: Elaborado pelo autor.

Conhecimento sobre
Ferramentas de
Planejamento
Estratégico
Aplicação das
ferramentas mais
constantes
Importância do
Planejamento
Estratégico
Satisfação quanto a
Elaboração
Satisfação quanto à
Implantação
Satisfação quanto à
forma Controle
Fatores que
comprometem a
execução

V.1.3.9
V.1.3.10
V.1.3.11

Intervalar
(de 0,0 a 10,0)
Intervalar
(de 0,0 a 10,0)
Nominal
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Antes de encaminhar o questionário para preenchimento dos gestores foi aplicado um
pré-teste tendo amostra de 6 outros servidores do IFMT, oriundos de várias localidades e em
funções diversas das instituições, com intuito de corrigir eventuais falhas nas questões ou até
mesmo simplificando-as para facilitar o entendimento dos respondentes. Após aplicação do préteste foi possível ajustar o texto em duas questões que apresentaram dificuldade de
interpretação.
Para que fosse possível responder um dos objetivos específicos, que é de diagnosticar
o perfil dos gestores do IFMT e sua compreensão sobre o PDI, foram estabelecidos dois Fatores
de Análise, o (F.1) Perfil de Gestores do IFMT e o (F.2) Opinião sobre o Planejamento
Estratégico na perspectiva do Plano de Desenvolvimento Institucional 2019/2023, se que o F.1
está focado na identificação técnico-profissional do gestor, pois os cargos não tem requisitos
mínimos para a sua ocupação, e o F.2 busca a avaliação por parte dos gestores em relação aos
seus conhecimentos sobre ferramentas de planejamento estratégico, sua aplicação e importância
no cotidiano.
Outro objetivo do questionário é o de identificar os fatores que dificultam a execução
do PDI no IFMT, para isso foi incluído o fator de análise (F.3) Opinião sobre a Implementação
do Planejamento Estratégicos na perspectiva do Plano de Desenvolvimento Institucional
2019/2023, na qual foram avaliadas a elaboração, implantação, forma de controle e foram
elencados os fatores que comprometem a execução conforme Estrada (2000) a fim de enumerar
quais fatores mais comprometem a execução do PDI na visão dos gestores.
Devido à pouca quantidade de indivíduos nesta pesquisa (n<30) e por ser uma amostra
escolhida por conveniência e não aleatoriamente e ainda ter sido observada a falta de
normalidade dos dados, conforme descrito no Capítulo 5, foram realizados testes nãoparamétricos para análise das variáveis.
Após aplicação dos questionários o banco de dados foi construído em formato Excel,
versão 2019, para elaboração das tabelas descritivas.
Para que avalia a consistência interna do instrumento, foi utilizado o Coeficiente Alfa
de Cronbach, considerada a medida mais utilizada para avaliação da confiabilidade. Por meio
desse coeficiente verifica-se o grau de covariância entre os itens de uma escala e quanto menor
a soma da variância dos itens, mais consistente é considerado o instrumento (SOUZA;
ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017).
O passo seguinte foi verificar a normalidade da distribuição dos dados que é primordial
para a adequada da amostra e sua análise inferencial. De modo que os testes de normalidade
sofrem maior influência de erro tipo I para amostras consideradas pequenas, menor que 30
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unidades, é recomendado usar o teste de normalidade Shapiro-Wilk devido sua maior potência
e especificidade em relação a outros testes possíveis (MIOT, 2017). É importante destacar que
para o teste de normalidade os graus de liberdade têm o mesmo tamanho da amostra.
O teste de Mann-Whitney é indicado para comparação de dois grupos não pareados
para se verificar se pertencem ou não à mesma população. Neste caso, o recurso foi utilizado
para verificar se há ou não diferenças estatísticas significativas entre a avaliação feita pelo grupo
de Gestores do Campus e o grupo de Gestores da Reitoria.
O software estatístico IBM SPSS Statistics, versão 20, foi utilizado para calcular:
•

Teste de Alpha de Cronbach – para avaliar o grau de confiabilidade dos
resultados obtidos na aplicação de um questionário.

•

Teste de Normalidade (Shapiro-Wilk) – para testar a hipótese nula de que uma
amostra y1, y2,⋯,yn, retirada de uma população, tem distribuição normal.

•

Correlação de Spearman – para verificar o grau de relação entre duas variáveis
quantitativas.

•

Teste U de Mann-Whitney - para comparação de dois grupos não pareados para
se verificar se pertencem ou não à mesma população (pois os requisitos para
aplicação do teste t de Student não foram cumpridos)

•

Teste χ² de aderência para a variável V.1.3.11, a fim de verificar se existe uma
diferença estatisticamente significativa entre as frequências dos fatores de
problemas relacionados a inexecução da estratégia

Para todos os testes estatísticos foi estipulado um nível de significância (α) igual a 5%,
pois é convencionalmente um dos mais utilizados nas ciências sociais (OLIVEIRA, 2018).
4.2.3 Solução
A proposta de solução foi fundamentada na análise dos resultados do levantamento e
diagnóstico, sendo o levantamento importante para identificação de fatores relacionados ao
planejamento estratégico e sua execução, e o diagnóstico para identificar o perfil dos gestores
e os fatores relacionados ao problema da execução do PDI no IFMT.
Com base nos resultados, foi estruturada uma proposta de processo que contemplasse
os problemas identificados pelos gestores. Essa proposta foi modelada usando o software Bizagi
Modeler.
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O Software usado para essa modelagem, o Bizagi Modeler, usa notação do BPMN3
para identificação visual das atividades/tarefas que serão desenvolvidas. No Quadro 7 são
apresentados os significados dos símbolos utilizados na elaboração do processo de implantação
do Plano Anual de Trabalho.
Quadro 7 - Significado dos símbolos no processo.
Símbolo
Significado

PISCINA/POOL Container que é
representação gráfica de um processo.

a

RAIA/LANE É uma sub-partição dentro de
um processo usada para organizar e
categorizar atividades dentro do mesmo. Para
identificar departamentos responsáveis pelas
tarefas.
Fluxo de sequência –é usado apenas para
mostrar a ordem em que as atividades/tarefas
serão executadas em um processo.
Indicador de atividade/tarefa.
Evento de Início/Gatilho do Processo
Evento de Fim do processo
Gateway para tomada de decisão
Gateway paralelo para criar fluxo paralelo.
Fonte: Adaptado de Pavani Junior e Scucuglia (2011)

3
BPMN: Business Process Management Notation trata-se do maior e mais amplamente aceita notação para
modelagem de processo (PAVANI JUNIOR; SCUCUGLIA, 2011)
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Incluiu-se nesse mapeamento uma proposta de Plano de Ação e uma Minuta de
Instrução Normativa para que o processo de execução da estratégia tivesse continuidade dentro
da instituição caso fosse colocado em prática.
Para a aprovação foi encaminhado um Ofício (Apêndice D) para a Reitoria e Pró-reitor
de Desenvolvimento Institucional do IFMT, visto que são os responsáveis institucionais pelo
PDI, contendo as informações gerais da pesquisa e a produto técnico/tecnológico resultante que
foi a proposta do Processo de Execução (Figura 7), a proposta do Plano de Ação (Quadro 9) e
a Minuta de Instrução Normativa (Apêndice B). Por fim, foi solicitado para avaliarem quanto
a Viabilidade e Aplicabilidade da proposta no contexto institucional como requisito para sua
aprovação.
Sendo que para viabilidade foram estabelecidos os descritores de análise a legalidade
do processo, o prazo para execução e a estrutura organizacional (cultura e estrutura hierárquica).
No caso da aplicabilidade os descritores são: facilidade, abrangência e replicabilidade.
A avaliação da proposta encontra-se no Anexo 1.
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5

ANÁLISE DE VIABILIDADE DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA

Após a fase de Diagnóstico e Perfil dos Gestores teve início fase de Tabulação dos
Dados para verificar a sua influência na execução do Planejamento Estratégico do PDI na
instituição e verificação dos seus riscos.
Assim, foi possível analisar e propor melhorias necessárias para execução do PDI e
esboçar um processo que permita executar os objetivos definidos para a instituição e eficaz
como suporte para a tomada de decisão aos gestores, o qual será definido na quinta fase da
pesquisa.
5.1

Perfil de Gestores

Na Tabela 1 é apresentada a distribuição de frequência e percentual em relação as
variáveis relacionadas ao Fator de Análise 1 definidas no Quadro 6. O intuito de aferir o perfil
dos gestores era identificar a experiência que podem apresentar em relação ao planejamento
estratégico.
A partir desses dados verificou-se uma característica comum em instituições
complexas com as de Ensino Superior que é a diversidade de áreas de forma que compõem o
quadro de gestores do IFMT. Apenas 19,2% dos entrevistados são da área de Ciências Sociais
Aplicadas.
Quanto a Titulação acadêmica, todos os gestores têm formação em programas de pósgraduação stricto sensu, sendo 34,6% com doutorado e 65,4% com mestrado. Isso demonstra
um elevado grau de qualificação dos gestores, mesmo em áreas não relacionadas a gestão.
As últimas duas variáveis estão relacionadas a tempo em gestão na Administração
Pública, em anos, e horas acumuladas de capacitação nos últimos 5 anos. Apesar de 46,2% dos
entrevistados terem entre 7 a 14 anos de experiência na gestão, 69,2% tem no máximo 100
horas de capacitação em planejamento estratégico nos últimos 5 anos.
Essa informação reforça a importância da frequência em capacitação voltada para o
Planejamento Estratégico entre os gestores. Desde 1995, a partir da Reforma Administrativa do
Estado o planejamento estratégico deveria ser tradado continuamente pelas instituições, porém
ainda é um assunto pouco debatido.
Uma das formas de tratar esse problema é instituir um programa de capacitação
permanente sobre planejamento estratégico, tanto para gestores quanto para as equipes de apoio
à execução. Dessa forma, independente da qualificação ou área de formação todos terão os
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conhecimentos necessários para execução do planejamento estratégico. Portanto, esse será um
dos temas abordados no processo de execução do PDI.
Tabela 1 - Perfil de Gestores dos IFMT.
V.1.1.1 Qual sua Área de Formação?
Área
Quantidade
Percentual
Ciências Agrárias
5
19,2%
Ciências da Saúde
1
3,8%
Ciências Exatas e da Terra
4
15,4%
Ciências Humanas
6
23,1%
Ciências Sociais Aplicadas
5
19,2%
Engenharias
2
7,7%
Linguística, Letras e Artes
3
11,5%
Total
26
100,00%
V.1.1.2 Qual sua Titulação Acadêmica?
Título
Quantidade
Percentual
Doutor
9
34,6%
Mestre
17
65,4%
Total
26
100,00%
V.1.1.3 Tempo de Experiência em gestão na Administração Pública, em anos
completos
Distribuição por classes
Quantidade
Percentual
10
38,5
0⊢7
12
46,2
7 ⊢ 14
2
7,7
14 ⊢ 21
0
0,0
21 ⊢ 28
2
7,7
28 ⊢ 35
Total
26
100,0
V.1.2.4 Em uma escala de horas, quantas horas já recebeu de capacitação em
Planejamento Estratégico (considerando os últimos 5 anos)?
Intervalos de classe
Quantidade
Percentual
Até 100 horas
18
69,2%
Entre 100 e 200 horas
6
23,1%
Mais de 300 horas
2
7,7%
Total Geral
26
100,00%

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.2

Padrão de respostas com escala intervalar

Devido a características das variáveis e o padrão das respostas, foram a analisar os
Fatores de Análise F.2 e F.3 que tem padrão de respostas intervalares, variando de 0 a 10, de
forma conjunta.
A primeira forma de análise dos dados é apresentada na Tabela 2, com uma estatística
descritiva dos dados, onde é possível verificar o número de respondentes, a média das respostas,
a mediana, o desvio padrão, o percentual do coeficiente de variação, os valores mínimos e
máximo e os quartis.
Ao todo foram 26 respondentes a menor média foi verificada na questão relacionada a
opinião dos gestores em relação a forma de controle/execução do PDI (V.1.3.10) e a maior
média foi apresentada na variável relacionada a opinião dos gestores sobre a importância do
Planejamento Estratégico (V.1.2.7). Além de ter a maior médio a variável V.1.2.7 foi a que
apresentou menor desvio padrão.
Tabela 2 - Estatística descritiva das variáveis intervalares.
CV %*

Mínimo

Máximo

7,00

1,468

20,7

3

10

6,75

7,00

8,00

26

7,08

7,00

1,573

22,2

3

10

6,00

7,00

8,00

V.1.2.7 Importância

26

9,50

10,00

,648

6,8

8

10

9,00

10,00

10,00

V.1.3.8 Elaboração

26

7,69

8,00

1,784

23,2

4

10

6,00

8,00

9,00

V.1.3.9 Implantação

26

7,00

7,00

1,789

25,6

3

10

5,75

7,00

8,00

V.1.3.10 Execução

26

6,96

7,00

1,777

25,5

3

10

5,75

7,00

8,00

Planejamento Estratégico

Padrão

Mediana

7,08

N

Desvio

Média

26

Variáveis

PDI

Percentis
25

50

75

V.1.2.5
Conhecimento de
Ferramentas
V.1.2.6 Aplicação de
Ferramentas

*Coeficiente de Variação em porcentagem

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.2.1 Consistência Interna – Alfa de Cronbach

Conforme recomendado por Tavakol e Dennick (2011) preocupou-se também em
apresentar um Coeficiente Alfa não apenas do total da amostra, mas também por grupos de
análise, pois o tamanho da amostra interfere no valor do coeficiente. Os resultados estão
presentes nas tabelas 3 e 4.
Tabela 3 Coeficiente Alfa de Cronbach Geral
Estatísticas de Confiabilidade
Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach com base em itens padronizados

N de Itens

,808

,806

6

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4 - Coeficiente Alfa de Cronbach dos dados por Categoria em relação a todas as questões

Grupo
Campus
Reitoria

Alfa de Cronbach

Estatísticas de Confiabilidade
Alfa de Cronbach com base em itens padronizados

N de Itens

,720
,831

,708
,861

6
6

Fonte: Elaborado pelo autor.
O Coeficiente alfa de Cronbach, apesar de ser o mais utilizado na avaliação da

consistência interna, existem divergência sobre sua interpretação, em alguns estudos valores
superiores a 0,7 são considerados ideais, porém valores entre 0,60 e 0,70 ainda podem ser
considerados satisfatórios. (SOUZA; ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017)
Para essa pesquisa pode ser considerada uma consistência interna alta dos dados com
base no Coeficiente Alfa de Cronbach. Nesse sentido, mostra que os respondentes
compreenderam as questões estabelecidas no instrumento.
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5.2.2 Normalidade dos dados – Shapiro-Wilk

Os resultados do teste de normalidade de Shapiro-Wilk são apresentados na Tabela 5
em relação a todos os dados da amostra. Demonstrando que para uma significância de 5%
somente as variáveis V.1.2.6, V.1.3.9 e V.1.3.10 representam uma distribuição normal.
Tabela 5 - Teste de Normalidade de toda a amostra

KolmogorovShapiro-Wilk
Smirnova
Estatística g.l Sig. Estatística g.l Sig.

V.1.2.5 Como avalia seu conhecimento sobre
Ferramentas de Planejamento Estratégico

,248

26 ,000

,902

26 ,017

V.1.2.6 Como avalia a frequência de aplicação de
ferramentas do Planejamento Estratégico

,173

26 ,043

,922

26 ,050

V.1.2.7 Como avalia a importância do Planejamento
Estratégico

,357

26 ,000

,718

26 ,000

V.1.3.8 Satisfação quanto a Elaboração do PDI

,261

26 ,000

,891

26 ,010

V.1.3.9 Satisfação quanto a Implantação do PDI

,154

26 ,116

,960

26 ,400

V.1.3.10 Satisfação quanto a forma Controle/Execução
do PDI

,162

26 ,076

,962

26 ,443

a. Correção da significância

Fonte: Elaborado pelo autor.
Os dados serão divididos em dois grupos e para compará-los foi importante verificar
a normalidade dos dados em cada grupo, conforme demonstrado na Tabela 6, e neste caso os
dados continuaram apresentando distribuição não normal.
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Tabela 6 - Teste de normalidade por grupo

Unidade

Testes de Normalidade
Kolmogorov-Smirnova
Estatística g.l
Sig.

Shapiro-Wilk
Estatística g.l
Sig.

Campus

,295

19

,000

,868

19

,013

Reitoria

,172

7

,200*

,967

7

,873

V.1.2.6 Como avalia a frequência Campus
de aplicação de ferramentas do
Planejamento Estratégico
Reitoria

,241

19

,005

,910

19

,074

,185

7

,200*

,877

7

,215

Campus

,325

19

,000

,751

19

,000

Reitoria

,435

7

,000

,600

7

,000

Campus

,310

19

,000

,847

19

,006

Reitoria

,301

7

,054

,715

7

,005

Campus

,180

19

,106

,948

19

,359

Reitoria

,182

7

,200*

,920

7

,471

Campus

,204

19

,036

,945

19

,330

Reitoria

,160

7

,200*

,935

7

,591

V.1.2.5 Como avalia seu
conhecimento sobre Ferramentas
de Planejamento Estratégico

V.1.2.7 Como avalia a
importância do Planejamento
Estratégico

V.1.3.8 Satisfação quanto a
Elaboração do PDI

V.1.3.9 Satisfação quanto a
Implantação do PDI

V.1.3.10 Satisfação quanto a
forma Controle/Execução do PDI

*. Este é um limite inferior do verdadeiro significado.
a. Correção de Significado de Lilliefors

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tendo em vista a falta de normalidade dos dados, a baixa quantidade de indivíduos nas
amostras e o fato da amostra ter sido definida por conveniência não só pelo fato da facilidade
de acessos aos entrevistados, mas também pelo objetivo da pesquisa em verificar o perfil de
todos os gestores no topo da administração da instituição e estes já estarem ocupando seus
cargos de gestão, então, usaremos testes não paramétricos para análise das variáveis.
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5.2.3 Correlação entre as variáveis
Com o intuito de verificar a correlação entre as variáveis foi calculado o Coeficiente
de Correlação de Spearman, conforme apresentado na Tabela 7.
Tabela 7 - Coeficiente de Correlação de Spearman

Planejamento Estratégico

V.1.2.5
V.1.2.5 Conhecimento
de Ferramentas

Coeficiente

V.1.2.6

V.1.2.7

V.1.3.8

V.1.3.9

V.1.3.10

1,000

Significância

N
26
Coeficiente
,770**
Significância
,000
Ferramentas
N
26
Coeficiente
,361
V.1.2.7 Importância
Significância
,070
N
26
Coeficiente
,233
V.1.3.8 Elaboração
Significância
,253
N
26
Coeficiente
,033
V.1.3.9 Implantação
Significância
,871
N
26
Coeficiente
,085
V.1.3.10 Execução
Significância
,679
N
26
**. A correlação é significativa no nível de 0,01 (2-tailed).
PDI

V.1.2.6 Aplicação de

1,000
26
,370
,063
26
,332
,098
26
,214
,293
26
,288
,153
26

1,000
26
,229
,259
26
,192
,348
26
,195
,339
26

1,000
26
,853**
,000
26
,770**
,000
26

1,000
26
,881**
,000
26

1,000
26

Fonte: Elaborado pelo autor.
De forma geral, podemos considerar valores de correlação de Spearman entre 0 e 0,3
(ou 0 e-0,3) muito fracas; entre 0,31 e 0,5 (ou -0,31 e -0,5) são correlações fracas; entre 0,51 e
0,7 (ou -0,51 e -0,7) são moderadas; entre 0,71 e 0,9 (ou -0,71 e 0,9) são correlações fortes; e >
0,9 (ou < -0,9) são consideradas muito fortes. (MIOT, 2018)
Então é possível observar que existe correlação forte positiva apenas entre as variáveis
V.1.2.5 e V.1.2.6, V.1.3.8 e V.1.3.9, V.1.3.8 e V.1.3.10 e entre V.1.3.9 e V.1.3.10. Isso implica
que o conhecimento dos gestores em relação as ferramentas de planejamento estratégico estão
vinculadas ao quanto eles também usam esses recursos. O mesmo ocorre com a satisfação
desses gestores em relação a elaboração e implantação do PDI, Elaboração e forma de
Controle/Execução do PDI e entre a Implantação e forma de Controle/Execução do PDI.
Foi analisada também a correlação entre as variáveis de cada grupo (Tabelas 8 e 9).
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Tabela 8 - Coeficiente de Correlação de Spearman - Gestor do Campus

PDI

Planejamento
Estratégico

V.1.2.5 V.1.2.6
V.1.2.5
Coeficiente
1,000
Conhecimento de Significância
Ferramentas
N
19
Coeficiente
,653**
1,000
V.1.2.6 Aplicação
Significância
,002
de Ferramentas
N
19
19
Coeficiente
,286
,256
V.1.2.7
Significância
,235
,291
Importância
N
19
19
Coeficiente
,056
,337
V.1.3.8
Significância
,819
,159
Elaboração
N
19
19
Coeficiente
-,258
,074
V.1.3.9
Significância
,287
,763
Implantação
N
19
19
Coeficiente
-,183
,178
V.1.3.10
Significância
,455
,465
Execução
N
19
19
**. A correlação é significativa no nível de 0,01(2-tailed).

V.1.2.7

V.1.3.8

V.1.3.9

V.1.3.10

1,000
19
,078
,752
19
,004
,985
19
,042
,866
19

1,000
19
,766**
,000
19
,621**
,005
19

1,000
19
,807**
,000
19

1,000
19

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 9 - Coeficiente de Correlação de Spearman - Gestor da Reitoria
V.1.2.5 V.1.2.6 V.1.2.7 V.1.3.8 V.1.3.9 V.1.3.10

PDI

Planejamento Estratégico

Coeficiente 1,000
Significância
N
7
Coeficiente ,963**
V.1.2.6 Aplicação de Ferramentas Significância ,001
N
7
Coeficiente
,483
V.1.2.7 Importância
Significância ,272
N
7
Coeficiente
,150
V.1.3.8 Elaboração
Significância ,747
N
7
Coeficiente
,278
V.1.3.9 Implantação
Significância ,546
N
7
Coeficiente
,278
V.1.3.10 Execução
Significância ,546
N
7
**. A correlação é significativa no nível de 0,01 (2-tailed).
*. Correlação é significativa no nível de 0,05 (2-tailed).
V.1.2.5 Conhecimento de
Ferramentas

1,000
7
,569
,183
7
,081
,863
7
,318
,487
7
,318
,487
7

1,000
7
,262
,571
7
,564
,188
7
,564
,188
7

1,000
7
,873*
,010
7
,873*
,010
7

1,000
7
1,000**

1,000

7

7

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao analisar a correlação de cada tipo de grupo, permanece a mesma relação entre as
variáreis, porém observa-se maior relação entre as variáveis do grupo de Gestores da Reitoria,
conforme tabelas 8 e 9.
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5.2.4 Comparação entre os grupos

Considerando as informações da Tabela 10 podemos observar que o p-valor das
variáveis V.1.2.5, V.1.2.6 e V.1.2.7 são maiores que o nível de significância de 0,05, ou seja,
não há diferença estatística significativa quanto a avaliação que os gestores dos dois grupos
fizeram em relação ao conhecimento, utilização e importância do planejamento estratégico,
portanto apresentam similaridade.
Por outro lado, em relação as variáveis V.1.3.8, V.1.3.9 e V.1.3.10 o p-valor calculado
foi menor que o nível de significância, ou seja, existe diferença estatística significativa entre a
avaliação feita pelo grupo de Gestores do Campus e a avaliação feita pelo grupo de Gestores da
Reitoria. Isso demonstra que existe alguma diferença na avaliação feita pelos dois grupos em
relação a satisfação com a elaboração, implantação e execução do PDI na instituição.
Tabela 10 - Teste estatístico U de Mann-Whitney
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Sig.Teste (2-tailed)
Sig. Exata [2*(1-tailed Sig.)]
a. Variável de agrupamento: Unidade
b. Não corrigido para laços.
Os ranks aparecem no Apêndice C.

Fonte: Elaborado pelo autor.

V.1.2.5
39,500
229,500
-1,651
,099
,120b

V.1.2.6
45,000
235,000
-1,283
,200
,231b

V.1.2.7
52,000
242,000
-,957
,339
,427b

V.1.3.8
26,500
216,500
-2,379
,017
,018b

V.1.3.9
33,000
223,000
-1,967
,049
,055b

V.1.3.10
28,000
218,000
-2,263
,024
,025b
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5.2.5 Teste χ² de aderência

A variável “V.1.3.11 Das opções abaixo selecione até 3 que considera mais relevante
para os problemas da Execução do PDI” foi escolhida com objetivo de identificar os problemas
para execução do PDI na visão dos gestores.
Como descrito na Tabela 11, 32,26% dos gestores apontaram que a “falta de cultura
de planejamento por parte dos funcionários e falta de cultura estratégica por parte dos
dirigentes” é o principal problema para a execução do PDI.
Para determinar se a proporção de itens em cada categoria é significativamente
diferente aplicou-se o teste qui-quadrado (χ²) de aderência para comparar se as frequências
observadas e o que seria esperado caso não fossem significativamente diferentes as categorias,
o resultado por ser observado na Tabela 12.
Tabela 11 - Distribuição de frequência e percentual de apontamentos dos principais obstáculos
para execução do PDI
V.1.3.11 Das opções abaixo selecione até 3 que considera mais relevante para os problemas da
Execução do PDI.
Principais obstáculos para execução do PDI
Quantidade
Percentual
falta de cultura de planejamento por parte dos funcionários e falta
20
32,26%
de cultura estratégica por parte dos dirigentes
incompreensão da importância da influência da cultura e do clima
organizacional na manutenção do status quo

10

16,13%

inexistência de sistemas de informação que possibilitem a coleta e
sistematização das informações

9

14,52%

falta de comunicação e entendimento entre os setores
administrativos e acadêmicos. Complexidade da estrutura
universitária;

8

12,90%

falta de acompanhamento e controle da execução das ações
planejadas.

6

9,68%

competição pelo poder, que acaba afetando o desempenho das
equipes de trabalho; corporativismo docente

3

4,84%

ausência de liderança e acompanhamento do executivo principal
da instituição

3

4,84%

falta de capacitação da equipe de implementação

3

4,84%

Total Geral
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100,00%

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 12 - Teste χ² de aderência.
V.1.3.11 Das opções abaixo selecione até 3 que considera mais relevante para os problemas da
Execução do PDI.
Principais obstáculos para execução
Freq
f0
f0-fe
(f0-fe)2
(f0-fe)2/fe
do PDI
Esp (fe)
falta de cultura de planejamento por
parte dos funcionários e falta de
20
7,75
12,25
150,0625
19,3629
cultura estratégica por parte dos
dirigentes
incompreensão da importância da
influência da cultura e do clima
organizacional na manutenção do
status quo

10

7,75

2,25

5,0625

0,653226

inexistência de sistemas de informação
que possibilitem a coleta e
sistematização das informações

9

7,75

1,25

1,5625

0,201613

falta de comunicação e entendimento
entre os setores administrativos e
acadêmicos. Complexidade da
estrutura universitária;

8

7,75

0,25

0,0625

0,008065

falta de acompanhamento e controle da
execução das ações planejadas.

6

7,75

-1,75

3,0625

0,395161

competição pelo poder, que acaba
afetando o desempenho das equipes de
trabalho; corporativismo docente

3

7,75

-4,75

22,5625

2,91129

ausência de liderança e
acompanhamento do executivo
principal da instituição

3

7,75

-4,75

22,5625

2,91129

falta de capacitação da equipe de
implementação

3

7,75

-4,75

22,5625

2,91129
χ²

29,35484

Graus de Liberdade

7

p-valor

,000

Fonte: Elaborado pelo autor.
Com base nos dados da Tabela 12, onde o teste χ² de aderência é 29,35484 e sendo o
χ² tabelado igual 14,067 para 7 graus de liberdade e α = 0,05, e ainda o p-valor calculado < que
0,05, considera-se que existe uma diferença estatisticamente significativa entre as frequências
dos fatores de problemas relacionados à inexecução da estratégia.
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6

PROPOSTAS DE RECOMENDAÇÃO

Conforme já citado anteriormente, no setor público, uma das formas de preencher a
lacuna entre formulação da estratégia e sua execução é estabelecer procedimentos formais de
planejamento, com utilização de métodos também formais de planos de negócio ou projetos
que relacionem as tarefas com a metas, apesar do risco que dos procedimentos formais focarem
mais na elaboração do que na execução. (BOYNE, 2010; ELBANNA; ANDREWS;
POLLANEN, 2016; LENZ; LYLES, 1985)
Nesse contexto, a aplicação das iniciativas ou projetos estratégicos, que são as ações
que devem ser executadas para que atinja a meta estabelecida, permita que à execução da
estratégia seja gerenciada por meio do acompanhamento (KAPLAN; NORTON, 2004)
Martins e Marini (2010) elencam 3 tipos de iniciativas estratégicas, que são:
•

Processos: conjunto de atividades desenvolvidas regular e continuamente pela
organização.

•

Projetos: descrição detalhada com intuito de empreender melhorias,
aperfeiçoamento, criação de atividades ou adequação competitiva.

•

Eventos: ações momentâneas previamente estipuladas.

Um dos problemas elencados por Estrada (2000) e que essa pesquisa evidenciou como
sendo latente na instituição, é a ausência de cultura de planejamento estratégico.
Sobre cultura organizacional sabe-se que é a responsável pela diferenciação das
organizações, mesmo que atuem num mesmo mercado, sendo os valores um dos seus principais
componentes, que podem estar declarados ou não, mas que fazem parte das pessoas no ambiente
organizacional.(SIQUEIRA, 2019)
Para Bossidy e Charan (2019), a maior parte das propostas de mudança na cultura
organizacional falham por não estarem ligadas à melhoria dos resultados dos negócios, para
que a mudança ocorra é necessário um conjunto de processos que vinculem o comportamento
das pessoas com os resultados esperados. Nesse processo deve conter a comunicação sobre o
que se espera de resultado, a análise de como fazer e a forma de beneficiar os que cumprem os
resultados.
Uma das formas de conectar as pessoas aos resultados esperados é estabelecendo
planos de ação com foco em como será executada a estratégia (BOSSIDY; CHARAN, 2019).
Dessa forma, como proposta de solução do problema de pesquisa, recomenda-se
instituir um processo de execução do Plano Anual de Trabalho (PAT) no IFMT a partir da
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aprovação da minuta de Instrução Normativa que se encontra no Apêndice B e conforme
processo descrito a seguir.

6.1

Processo de Melhoria

Para efetiva execução das estratégias, mais do que simplesmente elencar ações e seus
responsáveis, como observamos nos planos de ação convencionais, são necessárias ao
desenvolvimento de ações de forma integrada, avaliação e definição dos riscos inerentes a
execução, acompanhamento e alocação dos recursos necessários relacionados a cada ação
(MARTINS; MARINI, 2010).
Neste sentindo, foi desenvolvido um processo que possibilite ao final:
•

Visualizar as ações e contribuição das unidades para o alcance dos objetivos
estratégicos elencados no PDI;

•

Estabelecer um Termo de Acordo de Metas entre as unidades da instituição
contendo as ações e os resultados esperados bem como os recursos necessários
para alcançá-los;

•

Instrumentos de acompanhamento e controle bem como os benefícios as
unidades que cumprirem suas metas;

Para dispor de suporte à execução, será necessária a adoção de um modelo de
orçamento voltado para o resultado que contribua para a efetividade dos gastos públicos,
vinculando os recursos aos resultados esperados por unidade (BOSSIDY; CHARAN, 2019;
MARTINS; MARINI, 2010)
Na Figura 7 detalha-se a modelagem do processo de execução da estratégia a partir da
implantação de um Plano Anual de Trabalho (PAT). Para modelagem desse processo foi
utilizado o Software Bizagi Modeler.
Para Martins e Marini (2010) a modelagem do processo é definida pela representação
gráfica do sequenciamento de atividades que representará, de maneira clara e objetiva, a
estrutura e o funcionamento básico do que é o processo.
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Figura 7 - Processo de Execução do Plano Anual de Trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O processo de implantação do PAT inicia com a elaboração de Instrução Normativa
que terá a incumbência de institucionalizar a execução da estratégia na IFES, tornando o
processo aderente as ações cotidianas das pessoas.
A respectiva Instrução Normativa também descreve todas as etapas do processo de
execução da estratégia e define as atribuições e ações a serem realizadas, inclusive cria a
Comissão Local de Planejamento (CLP), atualmente inexistente no caso de estudo do IFMT.
Quanto ao modelo de orçamento orientado ao resultado, o PAT deverá apresentar os
valores de cada ação proposta. Para incentivar àqueles que cumprem o Plano, as ações e
recursos que não forem executados em uma unidade passara para a outra que estiver com maior
percentual de cumprimento das metas estabelecidas.

6.2

Plano de Ação Sugerido

Com intuito de detalhar a proposta de implantação do Plano Anual de Trabalho
propõe-se também um Plano de Ação (Quadro 9) para a sua execução, pois auxilia a descrição
da proposta da Figura 7.
Para a elaboração da proposta de plano de ação, utilizou-se como base a ferramenta
5W2H, que representa as iniciais das palavras, em inglês, why (por que), what (o que), where
(onde), when (quando), who (quem), how (como) e how much (quanto custa), buscando o fácil
entendimento através da definição de responsabilidades, métodos, passos, objetivos e recursos
associados (MARSHALL et al., 2010).
Porém, foi realizado uma adaptação a essa ferramenta conforma descrito no Quadro 8:
Quadro 8 - Adaptação do 5W2H para implantação do PAT.
5W2H
Proposta do Plano
why (por que)
▬
what (o que)
Atividade
who (quem)
Setor
when (quando)
Prazo
where (onde)
Local
how (como)
Como
how much (quanto custa)
Custo
▬
Risco
▬
Status
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 9 - Proposta de Plano de Ação (continua)

PRODIN
Objetivo: Implementar o Plano Anual de Trabalho
Responsável:
Pró-Reitor
Item
Atividade
Setor
1
2
3

Elaborar Minuta de IN que contemple o
orçamento e a gestão de ricos do IFMT
Encaminhar para apreciação e
homologação
Avaliar Minuta de Instrução Normativa
Elaborar Portaria de Criação e
Designação da CLP

PLANO DE AÇÃO

Prazo

Início:
Ago/2020
Local

PRODIN

Ago/2020

Reitoria

PRODIN

Ago/2020

CODIR

CODIR

Set/2020

DG/Reitor

Set/2020

Reitoria
Reitoria/
Campus

Como*
Três reuniões com DPPAI,
Diretoria Executiva e
PROAD.

Custo

Termino:
Nov/2021
Risco** Status***

Sem Custo

Baixo

Elaborar processo

Sem Custo

Baixo

Sem Custo

Baixo

Sem Custo

Baixo

Sem Custo

Baixo

Diárias e
Passagens

Médio

Sem Custo

Baixo

Diárias e
Passagens

Médio

4

Elabora plano de Capacitação

PRODIN

Out/2020

Reitoria

5

Realização de Curso de Capacitação

PRODIN

Nov/2020

Reitoria

6

Convocação para reunião de trabalho

CLP

Out/2020

Reitoria/
Campus

Reunião Ordinária
Publicação de Portaria
conforme IN
Reunião para definição da
estratégia
Reunião com Membros da
CLP
Reunião para definição da
estratégia

7

Participação em Capacitação Anual

CLP

Nov/2020

Reitoria

Treinamento

CLP

Nov/2020

Reunião para definição da
estratégia

Sem Custo

Baixo

CLP

Dez/2020

Reitoria/
Campus
Reitoria/
Campus
Reitoria/
Campus
Reitoria/
Campus

Treinamento

Sem Custo

Médio

Reunião de definição

Sem Custo

Baixo

Processo encaminhado ao
DG/Reitor

Sem Custo

Baixo

3

8
9

Elaborar roteiro de oficina para
definição de ações
Realiza oficina de capacitação e
definição de ações

10

Elaboração da Proposta do PAT

CLP

Jan/2021

11

Encaminhamento para aprovação

CLP

Jan/2021

70

Quadro 9 - Proposta de Plano de Ação (Continuação)

PRODIN
Objetivo: Implementar o Plano Anual de Trabalho
Responsável:
Pró-Reitor
Item
Atividade
Setor
Prazo
Aprovação e encaminhamento
DG/Reito
12
Fev/2020
do PAT
r
Consolidação e apresentação do
13
PRODIN Mar/2021
PAT
14
15
16
17
18

PLANO DE AÇÃO
Início:
Ago/2020
Local
Reitoria/
Campus

Como

Termino:
Nov/2021
Custo

Risco*

Análise do Processo

Sem Custo

Baixo

Reitoria

Trabalho interno

Sem Custo

Baixo

Reitoria

Reunião ordinária

Baixo

Reitoria/
Campus
Reitoria/
Campus

Reuniões ordinárias e planilhas
eletrônicas
Reuniões ordinárias e planilhas
eletrônicas

Diárias e
Passagens
Sem Custo

Baixo

Sem Custo

Baixo

Pactuação do PAT

CODIR

Abr/2021

Acompanhamento e
monitoramento
Elaboração de Relatório de
Acompanhamento
Consolidação dos relatórios de
acompanhamento
Divulgação do relatório de
cumprimento do PAT

CLP/PRO
DIN

Nov/2021

CLP

Bimestral

PRODIN

Semestral

Reitoria

Trabalho interno/Planilhas Eletrônicas

Sem Custo

Baixo

PRODIN

Semestral

Reitoria

Publicação do Relatório no Site da
Instituição

Sem Custo

Baixo

* Cabe ao responsável pela atividade descrever adequadamente como esta será realizada.

Status**

**Indicar o risco inerente da atividade (Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto) – Conforme Resolução CONSUP/IFMT nº 3/2018
*** identificar o Status por cor - Branco: ainda não iniciadas considerando previsão do cronograma; Azul: em andamento dentro do prazo estabelecido; Amarelo: ainda não
iniciadas, porém dentro do prazo de execução, risco de não cumprir o prazo, analisar a revisão; Laranja: iniciadas, porém fora do prazo, risco de não cumprir o prazo, analisar
a revisão; Verde: encerradas; Vermelho: Não realizadas, obrigatório apresentar justificativa;

Fonte: Elaborado pelo autor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa iniciou com o principal objetivo de propor um processo de execução do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de uma Instituição Federal de Ensino Superior
(IFES), tendo como base o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e, com isso, possibilitando
maior efetividade institucional em relação aos gastos de recursos públicos, cumprimento dos
objetivos estratégicos e no desenvolvimento de ações que visem atender os resultados
esperados.
Para atender esse objetivo foi realizada pesquisa bibliográfica e documental para
compreender o processo de elaboração do planejamento estratégico e sua aplicação e adaptação
nas IES e identificar os processos que possibilitam e colaboram com a execução do PDI. Com
isso, verificou-se ausência de definição metodológica ou de instrumento para elaboração e
execução do PDI.
No caso do IFMT, em 10 anos foram elaborados três PDIs e cada um atendeu a uma
metodologia específica e até o momento sem controle sobre as ações relacionadas com os
objetivos estratégicos. Por outro lado, foi possível identificar que existem sistemas de gestão,
como o Balanced Scorecard, que auxiliam tanto no processo de elaboração do PE quanto na
sua execução desde que sejam criadas ferramentas de controle e acompanhamento.
Neste trabalho buscou também realizar o diagnóstico do perfil dos gestores do IFMT,
para que pudessem ser definidas estratégias para atender eventuais limitações técnicas e
profissionais. Além do perfil, foi realizado uma pesquisa de satisfação dos gestores quanto ao
processo de elaboração, implantação e execução do atual PDI do IFMT a fim de como os
gestores entenderam esses fatores. Dessa forma, foi possível identificar a heterogeneidade tanto
em relação as áreas de formação, tempo de experiência em gestão e quantidade de horas de
capacitação em planejamento estratégico que cada um recebeu nos últimos 5 anos. Isso
demonstra a fragilidade da gestão em implementar rotinas de trabalho que contribuam para a
execução do PE da instituição.
Entre os resultados do diagnóstico ficou evidente a diferença na satisfação com o
processo de PE entre o grupo de gestores dos Campi em comparação com os gestores da
Reitoria. Sendo que a Reitoria basicamente é a responsável pela implantação da estratégia e os
Campi pela execução, esse desalinhamento pode ser uma fragilidade que contribui para à
inexecução do planejamento.
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Para propor um processo de execução efetivo buscou-se identificar, também, quais os
principais fatores que estão relacionados às falhas na etapa de execução do PDI de uma IFES e
como fazer para mitigá-las. Autores como Bossidy e Charan (2019), Caldeira e Kallás (2019)
e Estrada (2000) apresentam estudos relevantes sobre o problema da execução da estratégia que
permitiu identificar, entre os gestores do IFMT, quais desses fatores são mais relevantes
atualmente, sendo que quatro desses fatores representam 75,81% do total, que são:
•

falta de cultura de planejamento por parte dos funcionários e falta de cultura
estratégica por parte dos dirigentes (32,26%);

•

incompreensão da importância da influência da cultura e do clima
organizacional na manutenção do status quo (16,13%);

•

inexistência de sistemas de informação que possibilitem a coleta e
sistematização das informações (14,52%);

•

falta de comunicação e entendimento entre os setores administrativos e
acadêmicos. Complexidade da estrutura universitária (12,90%);

Um outro fator que tem influenciado a Administração Pública é a mudança do sistema
de gestão burocrático, focado no processo, para o sistema gerencial, focado no resultado. Essa
mudança no sistema de gestão foi impulsionada pelo movimento conhecido como New Public
Management que ganhou força nos anos de 1990.
Apesar do NPM ter iniciado no Brasil há quase 30 anos, poucos trabalhos demonstram
a sua relação com a gestão de IES públicas. Além disso, a própria gestão das IES tem
modificado significativamente devido as intensas mudanças socioeconômicas. O IFMT, por
exemplo, nos últimos 20 anos mudou de estrutura administrativa de Escola, para Centro Federal
e por último Instituto Federal, saltando de 4mil para 30 mil alunos por ano.
Para atender a essas necessidades, o processo que se propõe para o controle da
execução do PDI orientado pelo modelo de gestão por processos com foco nos resultados
(Capítulo 6) é o produto técnico/tecnológico dessa pesquisa. Enquadra-se como Processo de
Gestão. A viabilidade dessa proposta, em relação a legalidade, prazo de execução e estrutura
organizacional, bem como a aplicabilidade quanto a facilidade, abrangência em todos os campi
e possibilidade de replicar para outras instituições, foi aprovada pelos gestores do IFMT (Anexo
1).
Quanto ao aspecto inovador, não existem estudos similares direcionados a uma
Instituição Federal de Ensino Superior, pois em geral estão focados no planejamento e não na
execução. A sua complexidade está no fato de adaptar os conceitos geralmente aplicado em
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organizações privadas para uma pública, além de estabelecer parâmetros que sejam de fácil
aplicação em uma instituição altamente complexa do ponto de vista administrativo.
Por se tratar de estudo sobre o planejamento, a organização, a direção e o controle de
uma organização pública, bem como suas interações e seus desdobramentos com a sociedade
em busca da efetividade organizacional visando a realização dos seus objetivos é que se vincula
diretamente com a linha de atuação científico-tecnológica “Organização e Sociedade”.
Complementam o processo uma minuta de Instrução Normativa e um plano de ação
para cumprimento da proposta. A minuta trata da regulamentação e institucionalização do
processo de execução do PDI na instituição e definem as responsabilidades procedimentais
necessárias, inclusive estabelece a criação de uma comissão responsável pelo planejamento da
instituição tornando o processo muito mais diretamente relacionado com os responsáveis.
Estabelece também uma rotina de oficinas que incluem a capacitação e a elaboração dos planos
de trabalho que devem estar alinhados com os objetivos estratégicos.
A institucionalização desses processos contribui também para estabelecer um marco
para a cultura do planejamento estratégico na instituição, que foi um dos principais fatores
identificados pelos gestores como responsáveis pela não execução do PDI. Isso possibilita
também potencializar a aplicabilidade em diversas outras instituições similares, dentre elas, as
próprias instituições da REDE EPCT que tem atualmente mais de 600 unidades em todo o país.
Entretanto, essa pesquisa apresenta algumas limitações, as quais poderão servir de base
para as novas, ou mesmo para ajustes em futuros estudos similares. Dentre as limitações
podemos citar:
a)

Seleção de amostra por conveniência – Apesar de conseguir comparar grupos no

diagnóstico seria interessante ampliar o estudo analisar a opinião de servidores em
outros postos de trabalho e não somente em cargos de gestão.
b)

Ampliar instituições na análise – Cada instituição apresenta características

únicas e ampliar essa análise pode contribuir para evolução do processo.
c)

Aplicação do Plano de Ação – verificar os resultados da aplicação do plano de

ação sugerido.
Por fim, recomenda-se que pesquisas futuras possam avaliar o processo de implantação
do artefato e se os resultados esperados foram significativos, bem como venham a
complementar os trabalhos sobre execução da estratégia em instituições públicas.
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APÊNDICE A – Questionário
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APÊNDICE B – Minuta de Instrução Normativa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROSSO
REITORIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA IFMT Nº ___, DE ___ DE ______ DE 202_.
Estabelece a metodologia de
execução
do
PDI/IFMT
2019/2023 por meio dos Planos
Anuais de Trabalho.
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Decreto Presidencial de 11 de abril de 2017, publicado no DOU de 12 de abril de 2017, e
− Considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos relativos
execução das ações ao Plano de Desenvolvimento Institucional no âmbito do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT;
− Considerando o as dimensões 1, 3 e 8 do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior relacionada ao Eixo 1 (Planejamento e Avaliação
Institucional) e Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional) do Instrumento de
Avaliação Institucional Externa o qual somos regularmente submetidos;
− Considerando a responsabilidade institucional em prestar contas com a
sociedade em relação as ações executadas e aplicação dos recursos
orçamentários, e;
− Considerando o desenvolvimento da cultura do planejamento estratégico na
instituição,
RESOLVE QUE:
Art. 1º As ações implementadas no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, em todos os seus Campi e na Reitoria, seguirão os
procedimentos para elaboração dos respectivos planos definidos nesta Instrução Normativa.
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Art. 2º Para fins de definição, entende-se nesse instrumento:
I.

Planejamento: é o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes
administrativas, as quais proporcionam uma situação viável de avaliar as
implicações futuras de decisões presentes em função dos objetivos da organização
que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais rápido, coerente e
eficaz.

II.

Planejamento Estratégico: é um processo continuado e adaptativo, por meio do qual
uma organização define e redefine sua missão (motivo de existência), seus objetivos
(desafios a serem superados) e suas metas (o que e até quando fazer), seleciona as
estratégias e meios para atingi-las em um determinado período de tempo, visando
atender as necessidades do público interno e externo e estão definidas no PDI.

III.

Planejamento Tático e Operacional: são subdivisões do Planejamento Estratégico
desenvolvidas pelas unidades administrativa para otimizar resultados de ações
localizadas em sua área de decisão e não da instituição como um todo. Estará
incluído no Plano Anual de Trabalho e detalha os objetivos e metas estabelecidos
no PDI e que são de responsabilidade da respectiva unidade.

Art. 3º O Plano Anual de Trabalho deverá ser fundamentado pelos seguintes princípios:
I.
II.

Transparência
Comprometimento

III.

Eficiência, eficácia e efetividade

IV.

Integrado e Participativo: Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão nos três segmentos,
Docentes, Técnico-Administrativo e Discentes.

V.

Interligados aos objetivos estratégicos e metas previstos no Mapa Estratégico do
Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT.

Art. 4º O PAT tem por objetivo estabelecer as ações que serão realizas durante o ano a
fim de atender as metas e objetivos estabelecidos no PDI.
Art. 5º Fica instituída a Comissão Local de Planejamento responsável pela elaboração
do PAT a ser designada pelo Diretor Geral no Campus e pelo Reitor na Reitoria, com a seguinte
composição:
I.

Composição da Comissão Local de Planejamento no Campus: Dirigente de Ensino,
Dirigente Planejamento e representantes técnico-administrativo, docente e discente,
senda a presidência indicada pelos pares;
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II.

Composição da Comissão Local de Planejamento na Reitoria: Dois representantes
de cada Pró-Reitoria, Diretoria Sistêmica e Gabinete do Reitor, sob a presidência
da Diretoria de Políticas, Projetos e Articulação Institucional.

Art. 6º São atribuições das Comissão Locais de Planejamento:
a)

Incentivar a participação de toda a comunidade acadêmica;

b) Orientar a Elaboração dos planos de trabalhos juntos aos setores;
c)

Realizar treinamentos, seminários e oficinas de planejamento;

d) Realizar reunião ordinárias mensais para desenvolvimentos dos trabalhos;
e)

Consolidar o Plano Anual de Trabalho de cada unidade.

Art. 7º A PRODIN deverá consolidar os PAT’s de todas as unidades e emitir relatório
semestral de acompanhamento.
Art. 8º O Plano Anual de Trabalho deverá apresentar a seguinte estrutura mínima:
I.

Descrição da ação;

II.

Setor/área Responsável pela ação/acompanhamento;

III.

Justificativa;

IV.

Objetivo Estratégico PDI;

V.

Área de gestão;

VI.

Valor orçado por rubrica, quando houver;

VII.

Cronograma de execução;

VIII.

Avaliação de riscos, conforme Resolução Consup/IFMT nº 3/2018;

IX.

Plano de ação (conforme anexo).

Art. 9º Ficam estabelecidos os seguintes prazos máximos para a elaboração do Plano
Anual de Trabalho:
Etapa
I
II
III
VI

Ação
Levantamento das ações a serem
desenvolvidas e elaboração do
respectivo PAT
Ajustes e Aprovação do PAT nos
Campus e respectivo envio a
DPPAI/PRODIN
Elaboração e Encaminhamento do
PAT Consolidado

Responsável (is)

Prazo

Comissões Locais
de Planejamento

Até junho do Ano
Anterior ao PAT

Diretor
Geral/Reitor

Até 30 dias após
envio da CLP

CLP Reitoria

Aprovação do PAT

Art. 10. Cada etapa terão as seguintes características:

CODIR

Até 60 dias após o
recebimento
Até 60 dias antes do
encerramento do
exercício
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I.

Deverão ser elencadas as ações que serão executadas no ano nas áreas de gestão
previamente definidas, destinando valores orçamentários para cada ação (com base
na Matriz vigente).

II.

Aprovação do PAT pelo Diretor Geral e Reitor preferencialmente após a aprovação
da matriz orçamentária.

III.

Elaboração do Plano de Anual de Trabalho consolidado para aprovação no CODIR.

IV.

Após apreciação o CODIR aprova o PAT.

Art. 11. A responsabilidade pelo acompanhamento do Plano Anual de Trabalho será da
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional em conjunto com as Comissões Locais de
Planejamento, assim como:
I.
II.

Encaminhar propostas de ajustes quando identificada a sua necessidade.
Propor sanções por não cumprimento das metas estabelecidas.

III.

Capacitar os servidores para a correta implementação.

IV.

Propor melhoria continua no processo de implementação das ações.

Art. 12. O acompanhamento e monitoramento da execução do PAT será realizado pela
CLP pelo menos a cada 60 dias a fim de identificar possíveis atrasos ou adiantamento nas ações.
§ 1º

Todas as ações deverão ser identificadas em painel de controle das ações,

preferencialmente em sistema próprio, e seguirão a seguinte identificação de cores:
a) Branco: ainda não iniciadas considerando previsão do cronograma;
b) Azul: em andamento dentro do prazo estabelecido;
c) Amarelo: ainda não iniciadas, porém dentro do prazo de execução, risco de não
cumprir o prazo, analisar a revisão;
d) Laranja: iniciadas, porém fora do prazo, risco de não cumprir o prazo, analisar a
revisão;
e) Verde: encerradas;
f) Vermelho: Não realizadas, obrigatório apresentar justificativa;
§ 2º

A PRODIN se responsabilizará divulgação do relatório consolidado de

monitoramento trimestralmente em reunião do CODIR.
§ 3º

Recursos não utilizados para o cumprimento de determinada ação em razão da

não execução poderá ser realocado para outra ação independente da unidade de origem.
§ 4º

O PAT terá prazo final para encerramento até novembro do ano de vigência, as

ações não encerradas deverão ser incluídas no PAT do ano seguinte.
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Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

_____________________
Reitor do IFMT

Anexo da Instrução Normativa

Plano de Ação
Objetivo:
Responsável:
Item

Setor

Atividade

PLANO DE AÇÃO
Início:
Setor

Prazo

Local

Termino:
Como

Custo

Risco*

Status**

*Indicar o risco inerente da atividade (Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto) – Conforme Resolução
CONSUP/IFMT nº 3/2018
** identificar o Status por cor - Branco: ainda não iniciadas considerando previsão do cronograma; Azul: em
andamento dentro do prazo estabelecido; Amarelo: ainda não iniciadas, porém dentro do prazo de execução, risco
de não cumprir o prazo, analisar a revisão; Laranja: iniciadas, porém fora do prazo, risco de não cumprir o prazo,
analisar a revisão; Verde: encerradas; Vermelho: Não realizadas, obrigatório apresentar justificativa;
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APÊNDICE C - Ranks do teste estatístico U de Mann-Whitney

Tabela de Dados complementares do teste estatístico U de Mann-Whitney.
Ranks
Unidade

N

Campus
Reitoria
Total
Campus
V.1.2.6 Como avalia a frequência de aplicação de
Reitoria
ferramentas do Planejamento Estratégico
Total
Campus
V.1.2.7 Como avalia a importância do Planejamento
Reitoria
Estratégico
Total
Campus
V.1.3.8 Satisfação quanto a Elaboração do PDI
Reitoria
Total
Campus
V.1.3.9 Satisfação quanto a Implantação do PDI
Reitoria
Total
Campus
V.1.3.10 Satisfação quanto a forma Controle/Execução
Reitoria
do PDI
Total
Fonte - Elaboração própria usando IBM SPSS Statistics 20

19
7
26
19
7
26
19
7
26
19
7
26
19
7
26
19
7
26

V.1.2.5 Como avalia seu conhecimento sobre
Ferramentas de Planejamento Estratégico

Mean
Rank
12,08
17,36

Sum of
Ranks
229,50
121,50

12,37
16,57

235,00
116,00

12,74
15,57

242,00
109,00

11,39
19,21

216,50
134,50

11,74
18,29

223,00
128,00

11,47
19,00

218,00
133,00
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APÊNDICE D – Ofício de encaminhamento para aprovação
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ANEXO 1 – Aprovação da Proposta
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