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Evolução da Administração 
 
ATIVOS TANGÍVEIS  

 

 

ATIVOS INTANGÍVEIS 

Processo Administrativo/Organizacional 

Funções da administração: planejamento, organização, direção e controle.  
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Processo Organizacional 

 
 
Planejamento: planejamento estratégico; planejamento baseado em cenários.  

Planejamento 
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Princípios do Planejamento 

 
Critério de Permanência do Planejamento 

• Temporários: extingue-se quando do alcance dos objetivos, normalmente com decisões não 
programadas. Ex. projetos, cronogramas, orçamentos. 

• Permanentes: contém decisões programadas e rotineiras, como políticas, procedimentos, objetivos 
(missão, negócio). 

Níveis Hierárquicos de Planejamento 

• Estratégico: envolve toda a organização; 

• Tático: envolve uma unidade, uma parte da organização; 

• Operacional: envolve uma atividade ou tarefa. 

 
 
 

Princípios Gerais Princípios Específicos
·Contribuição aos objetivos ·Planejamento participativo

·Precedência sobre as 
demais funções

·Planejamento coordenado

·Promove maiores influência 
e abrangência

·Planejamento integrado

·Promove maiores eficiência, 
eficácia e efetividade

·Planejamento permanente
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Planejamento Estratégico/Tático e Operacional 

 

 
 
 

PLANEJAMENTO Estratégico Tático Operacional

Prazo Longo, futuro Médio Curto, presente

Amplitude

· Toda a 
organização.

· Genérico, 
sintético, global, 
holístico.

· Produz Sinergia

· Uma unidade, 
departamento, área 
ou setor.

· Uma atividade, 
tarefa, 
operação.

· Detalhado, 
analítico, 
específico.

Riscos Maiores Intermediários Menores

Nível 
hierárquico

Alta cúpula
(Diretores)

Média administração
(Gerências)

Baixa 
administração
(Supervisores)
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O planejamento estratégico...  
é insuficiente de forma isolada para que as organizações alcancem vantagem competitiva, sendo 
necessário o desenvolvimento e a implantação dos planejamentos táticos e operacionais de forma 
integrada e alinhada.  

PLANEJAMENTO Estratégico Tático Operacional

Flexibilidade Menor Intermediária Maior

Atividades Fins e Meios Meios Meios
Foco de 
Atuação

Orientação 
externa

Articulação interna Orientação interna

Tipos de 
Planos

· Estratégico: missão, 
objetivos de longo 
prazo, valores, 
diagnóstico externo e 
interno, 
macropolíticas e 
estratégias.

· Funcionais: 
mercadológico 
(marketing), 
financeiro, 
recursos humanos, 
produção.

· Procedimentos 
· Orçamentos,
· Programas,
· Regras e 

regulamentos.

PLANEJAMENTO Estratégico Tático Operacional

Características

· Processo de adaptação ao 
ambiente mutável, turbulento 
e caótico.

· Permanente, contínuo e 
coordenado.

· Visa lidar com a incerteza e a 
imprevisibilidade.

· Utiliza a criatividade e 
inovação.

· É Compreensivo, 
Consensual.

· Processo de aprendizagem.
· Sistema aberto.

· Visa a 
utilização 
eficiente 
dos 
recursos.

· Definição 
das 
políticas.

· Voltado para a 
certeza, 
regularidade, 
eficiência.

· Sistema 
fechado.
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