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Introdução 

Olá, concursando! Tudo bem? Seja muito bem-vindo!  

É um privilégio poder estar aqui com você, dessa vez para trabalharmos o conteúdo 

programático de Administração Geral para o concurso do cargo de Analista-Tributário 

da Receita Federal do Brasil. Vamos seguir o edital do concurso do ano de 2012, último 

certame realizado para o órgão. Nossos estudos irão contemplar os seguintes assuntos: 

1. Planejamento: planejamento estratégico; planejamento baseado em cenários.  

2. Processo decisório: técnicas de análise e solução de problemas; fatores que 

afetam a decisão; tipos de decisões.  

3. Gestão de pessoas: estilos de liderança; gestão por competências; trabalho 

em equipe; motivação; empoderamento.  

4. Gestão: Gerenciamento de projetos; Gerenciamento de processos, Gestão da 

Mudança; Gestão da informação e do conhecimento.  

5. Controle administrativo: indicadores de desempenho; conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade  

6. Comunicação organizacional: habilidades e elementos da comunicação. 

Os assuntos serão tratados ponto a ponto, com LINGUAGEM OBJETIVA, CLARA e de 

FÁCIL ABSORÇÃO.  

Pensando nisso, ao escrevermos o presente material, contemplamos, de forma 

compilada, os pontos mais importantes da teoria.  

De toda forma, para um estudo eficaz de Administração, é imprescindível alguns 

esquemas de memorização. Isso facilita a absorção dos conteúdos, muitas das vezes, 

extensos e complexos. Nosso intuito, portanto, é transformamos “verso em prosa”! Essa 

é uma maneira excelente de tornar o estudo mais agradável.  

Também, destacamos que há assuntos que não valem a pena o aprofundamento. 

Nesses tópicos, passaremos de maneira mais rápida, para que possamos nos 

aprofundar nos assuntos mais importantes e com maior incidência e probabilidade de 

cair na sua prova, ok? 

Enfatizamos, sempre, que a resolução de questões é uma das técnicas mais eficazes 

para absorção do conhecimento e uma importante ferramenta para sua preparação, 

pois além de entender a parte teórica, você aprende a fazer a prova. Assim, vamos 

trazer a maior quantidade possível de questões da banca examinadora; no entanto, 

quando esse número não for suficiente para assimilação dos conteúdos, 

apresentaremos, também, questões de outras bancas. Isso porque, quanto mais 

questões você fizer, melhor será o seu índice de acertos.  

E o motivo é muito simples: quando falamos em provas de concurso, todo concursando 

deve ter em mente que o seu objetivo é aprender a resolver questões da forma como 

elas são elaboradas e cobradas pelas bancas. Assim, você não deve, por exemplo, 
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discutir com a banca, ponderar o gabarito, mas entender como a banca pensa e “dançar 

conforme a música”. 

Diante disso, as nossas aulas serão estruturadas da seguinte forma: 

 Conteúdo teórico (dicas, exemplos, esquemas, macetes, tabelas); 

 Questões sem comentários; 

 Questões comentadas. 

Por fim, nosso estudo não se limita apenas à apresentação das aulas ao longo do curso; 

é natural surgirem dúvidas. Por isso, estaremos sempre à disposição para responder 

aos seus questionamentos: professoradrielsa@gmail.com. 

Vamos iniciar! 
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1 Introdução ao processo de planejamento 

Você já se imaginou fazendo suas atividades diárias sem o mínimo de planejamento? 

Seria um caos, não seria?  

Pois é! A ideia é que, a partir do planejamento, nós desenvolvamos um “mapa”, ou 

seja, um “guia” claro que vamos seguir no desenvolvimento das nossas atividades. 

Assim, quando eu planejo, eu defino aonde quero chegar! 

Segundo Maximiano (2000)1, uma das explicações para a capacidade de resposta aos 

desafios externos e internos é a atitude dos administradores em relação ao futuro. 

Nesse contexto, o autor enfatiza que a atitude pode ser proativa ou reativa. 

A atitude proativa é representada pelas forças que desejam e impulsionam as 

mudanças nos objetivos e na mobilização dos recursos, provocando modificações que 

permitem à organização alterar dinamicamente seus sistemas internos e suas relações 

com o ambiente. Numa organização proativa, o processo de planejamento possibilita 

elevar o grau de controle sobre o futuro dos sistemas internos e das relações 

com o ambiente. 

A atitude reativa é representada pelas forças que desejam e preservam a estabilidade, 

a manutenção do status quo. É a atitude dos administradores que processam 

negativamente o feedback que vem do ambiente externo e de dentro da própria 

organização. 

O planejamento implica a formulação de um ou vários planos detalhados para conseguir 

um perfeito equilíbrio entre o que se quer e o que se pede, ou seja, equilíbrio entre as 

necessidades e as demandas com os recursos de que se dispõe. 

De modo inverso, tudo o que não se planeja ocorre de modo improvisado, ou seja, as 

decisões são tomadas conforme as necessidades as exigem. 

 ESQUEMATIZANDO 

PLANEJAMENTO IMPROVISAÇÃO

Ações REATIVASAções PROATIVAS

 

Então, nas organizações as coisas não são diferentes. As organizações não trabalham 

na base da improvisação. Quase tudo nelas é planejado antecipadamente. 

Logo, o planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais 

são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. É definir onde 

se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência. Trata-se 

de um modelo para minha ação futura.  

                                       
 

1 MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2000. 
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Leciona Chiavenato (2003)2 que o planejamento é um processo que: 

 começa com a determinação de objetivos;  

 define estratégias, políticas e detalha os planos para alcançá-los;  

 estabelece um sistema de decisões; e 

 inclui uma revisão periódica dos objetivos para alimentar o novo ciclo de 

planificação. 

Segundo o autor, como as organizações buscam alcançar vários objetivos ao mesmo 

tempo, existe, naturalmente, uma hierarquia de objetivos, pois alguns deles são 

mais importantes e predominam sobre outros. 

Os objetivos estratégicos são globais e costumam ficar no topo da hierarquia, 

condicionando todos os demais objetivos; os objetivos táticos são objetivos 

departamentais ou divisionais e condicionam os objetivos ligados às operações; os 

objetivos operacionais envolvem simples instruções para a rotina cotidiana. 

Como consequência da hierarquia de objetivos, surgem os desdobramentos dos 

objetivos. A partir dos objetivos globais, a organização pode fixar suas políticas, 

diretrizes, metas, programas, procedimentos, métodos e normas, nessa ordem 

de abrangência e detalhamento. 

Políticas: referem-se a uma colocação dos objetivos ou intenções da organização como 

guias orientadores da ação administrativa. Direcionam a execução das ações e 

proporcionam marcos ou limitações, embora flexíveis e elásticos, para demarcar a área 

nas quais a ação administrativa deverá ser desenvolvida. São genéricas e utilizam 

verbos como: manter, seguir, usar, prover, assistir, etc. São exemplos as políticas de 

recursos humanos (como tratar os funcionários da organização), as políticas de vendas 

(como tratar a clientela) e as políticas de preços (como manejar os preços diante do 

mercado). 

Diretrizes: são princípios estabelecidos para possibilitar o alcance dos objetivos 

pretendidos. Como os objetivos são fins, as diretrizes servem para balizar os meios 

adequados para atingi-los e canalizar as decisões. São exemplos as diretrizes de pessoal 

(como recrutar e selecionar os futuros funcionários, dentre outras) e diretrizes de 

compras (como fazer concorrências entre fornecedores). 

Metas: são alvos a atingir a curto prazo. Muitas vezes podem ser confundidas com 

objetivos imediatos ou objetivos departamentais. São exemplos as metas de produção 

mensal, as de faturamento mensal e as de cobrança diária. 

Programas: são as atividades necessárias para atingir cada uma das metas. O alcance 

das metas é planejado por programas. Os programas são planos específicos, muito 

variáveis e podem incluir um conjunto integrado de planos menores. São exemplos os 

programas de produção (como programar a produção das diversas áreas para atingir a 

meta de produção estabelecida) e os programas de financiamento (como programar os 

diversos empréstimos bancários para atingir a meta de aporte financeiro). 

                                       
 

2 CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna 
administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
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Procedimentos: são os modos pelos quais os programas deverão ser executados ou 

realizados. Os procedimentos são planos que prescrevem a sequências cronológica de 

tarefas específicas, requeridas para realizar determinados trabalhos ou tarefas. Os 

procedimentos também são também denominados de rotinas. Os procedimentos, 

geralmente, utilizam fluxogramas para representar o fluxo ou sequência das tarefas ou 

operações. São exemplos os procedimentos de admissão de pessoas (quais os 

documentos e formulários necessários para efetuar a admissão de pessoas) e os 

procedimentos de emissão de cheques (quem deve preencher e quem deve assinar os 

cheques). 

Métodos: são planos prescritos para o desempenho de uma tarefa ou atividade 

específica. Em geral, o método é atribuído a cada pessoa que ocupa um cargo ou realiza 

uma tarefa para indicar exatamente como fazê-lo. O método detalha como o trabalho 

deve ser realizado. Sua amplitude é mais restrita e limitada do que o procedimento. 

São exemplos o método de como montar uma peça, de como pintar um componente, 

de como preencher um formulário, etc. Da mesma forma como ocorre com os 

procedimentos, os métodos também se utilizam, geralmente, de fluxogramas. 

Normas: são regras ou regulamentos que cercam e que asseguram os procedimentos. 

São comandos diretos e objetivos de cursos de ação a seguir. As normas surgem quando 

uma determinada situação reclama por uma ação específica e única. São guias 

específicos de ação, quando um curso de ação ou de conduta deve ser seguido 

fielmente. A regra é definida para criar uniformidade de ação. Em geral, define o que 

deve e o que não deve ser feito. Exemplo: proibição de fumar em certos lugares, normas 

quanto ao horário de trabalho, faltas ao trabalho, etc. 

Observemos a figura abaixo, que permite uma ideia desse conjunto de desdobramentos 

dos objetivos: 

 ESQUEMATIZANDO 
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Amplitude

Maior

Detalhamento

MaiorMenor

OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS
Estabelecimento dos objetivos da organização

POLÍTICAS
Colocação dos objetivos como guias para a ação administrativa

DIRETRIZES
Linhas mestras e genéricas da ação

METAS
Alvos a atingir a curto prazo em cada órgão

PROGRAMAS
Atividades necessárias para atingir cada meta

PROCEDIMENTOS
Modos de execução de cada programa

MÉTODOS
Planos para a execução de tarefas

NORMAS
Regras para cada procedimento

 

Peter Drucker Ferdinand3 enfatiza que o planejamento é o processo contínuo de, 

sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar 

decisões atuais que envolvam riscos; organizar sistematicamente as atividades 

necessárias à execução dessas decisões e, por meio de uma retroalimentação 

organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as 

expectativas alimentadas. 

Ainda, enfatiza o autor que “o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas 

às implicações futuras de decisões presentes”. Captou? Minhas decisões de hoje 

trarão consequências no futuro; logo, é melhor que essas decisões de hoje 

sejam baseadas em ações planejadas, sempre que possível! 

O autor Steiner (1969)4, por sua vez, diz que o planejamento não deve ser confundido 

com outros termos, como previsão, projeção, predição, resolução de problemas ou 

plano e objetivos: 

 Previsão corresponde ao esforço para verificar quais serão os eventos que 

poderão ocorrer, com base no registro de uma série de probabilidades. 

 Projeção corresponde à situação em que o futuro tende a ser igualado ao 

passado, em sua estrutura básica. 

                                       
 

3 DRUCKER, P. F. Introdução à Administração. Tradução de Carlos A. Malferrari. 3.ed. São Paulo: Pioneira, 
1998. 

4 STEINER, G. A top management planning. New York: The Macmillan Company, 1969. 
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 Predição corresponde à situação em que o futuro tende a ser diferente do 

passado, mas a empresa não tem nenhum controle sobre o seu processo e 

desenvolvimento. 

 Resolução de problemas corresponde a aspectos imediatos que procuram tão 

somente a correção de certas descontinuidades e desajustes entre a empresa e 

as forças externas que lhe sejam potencialmente relevantes. 

 Plano corresponde a um documento formal que constitui na consolidação das 

informações e atividades desenvolvidas no processo de planejamento; é o limite 

da formalização do planejamento. Reforçando: enquanto o planejamento é uma 

atividade mental, o plano é o que formaliza essa atividade mental, 

transcrevendo-a para o papel. Logo, o planejamento é mais importante que o 

plano, pois esse é resultado daquele! 

 Objetivos são os resultados específicos ou metas que se deseja atingir. Esses 

resultados ou metas precisam estar formalmente ordenadas; e quem faz esse 

trabalho são os planos. 

 ESQUEMATIZANDO 

Possui aspecto INTELECTUAL

PLANEJAMENTO

CAUSA do plano

PLANO

Possui aspecto FORMAL

CONSEQUÊNCIA do planejamento
 

1.1 Filosofias ou diretrizes do planejamento 

O autor Oliveira (2009)5 destaca que a atividade de planejar pode ser executada 

segundo três diretrizes distintas: satisfação, otimização e adaptação.  

Planejar para satisfazer é procurar atingir certo nível que seja viável, estabelecendo 

objetivos possíveis. Assim, a ideia de satisfação é fazer o suficientemente bem, mas 

não necessariamente tão bem quanto possível, ou seja, o mínimo necessário.  

Na prática, quando o administrador planeja para satisfazer, a preocupação básica está 

na parte financeira; logo, os planos terão tendência conservadora (práticas usuais da 

organização). 

Planejar para otimizar é formular objetivos em termos quantitativos (em geral, utiliza 

os recursos monetários para elaborar modelos matemáticos).  

                                       
 

5 OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 26.ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
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Na prática, o planejamento de otimização utiliza recursos de informática e modelos de 

pesquisa operacional.  

Planejar para adaptar é a busca pelo equilíbrio da organização após uma mudança. O 

ponto principal dessa filosofia é que a organização deve responder de modo adequado 

às mudanças externas, por serem essas mudanças as responsáveis pelos problemas 

internos. Por isso, essa filosofia focaliza a atenção nos recursos humanos e no processo 

de aprendizado. 

São características do planejamento de adaptação:  

 O principal valor do planejamento não está nos planos elaborados, mas no 

processo de elaboração desses planos; assim, corrobora a visão de que a 

importância está no processo intelectual de planejar, e não no documento formal 

(o plano);  

 A maior parte da necessidade atual de planejamento decorre da falta de eficácia 

administrativa e de controles; 

 O conhecimento do futuro pode ser classificado em três tipos: certeza, incerteza 

e ignorância, visto que cada uma dessas situações requer um tipo diferente de 

planejamento, comprometimento, contingência ou adaptação. 

 ESQUEMATIZANDO 

SATISFAÇÃO
Fazer o mínimo 

necessário

OTIMIZAÇÃO
Formular objetivos 

quantitativos

ADAPTAÇÃO
Buscar o equilíbrio 

após as mudanças 

Ênfase nos recursos financeiros

Utiliza os recursos financeiros 

para elaborar modelos 

matemáticos

Atenção nos recursos humanos 

e no processo de aprendizado
 

1.2 Características e princípios da função de 

planejamento 

A função de planejamento possui diversas características e princípios. 

Segundo Idalberto Chiavenato6, o planejamento apresenta as seguintes 

características: 

                                       
 

6 CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. São Paulo: Elsevier, 2007. 
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 É um processo permanente e contínuo, pois é realizado continuamente dentro 

da empresa e não se esgota na simples montagem de um plano de ação. 

 FIQUE LIGADO 

Cuidado para não confundir o planejamento permanente com planejamento estático. Apesar da 

máxima de que o planejamento deve ser flexível, isso não impede que haja planejamentos 

permanentes. 

O planejamento é permanente, pois vivemos em um ambiente de mercado turbulento e 

mutável; logo, as organizações devem criar e manter constantemente um plano estratégico, já 

que nenhum plano se mantém com as mudanças ambientais. 

Um exemplo de planejamento permanente é aquele contendo os objetivos de caráter definitivo, 

tais como aqueles associados à missão e à visão da empresa, e ainda, contendo políticas e 

diretrizes institucionais que orientam a distribuição formal do poder dentro da empresa, 

procedimentos de rotina que orientam os processos e as atividades que levam a cumprir os 

objetivos de caráter definitivo. Assim, se há planejamento permanente, há planos permanentes. 

 É sempre voltado para o futuro e está intimamente ligado com a previsão, 

embora não se confunda com ela. O conceito de planejamento inclui o aspecto 

de temporalidade e de futuro: o planejamento é uma relação entre coisas a fazer 

e o tempo disponível para fazê-las. Como o passado já se foi e o presente vai 

andando, é com o futuro que o planejamento se preocupa. 

 Preocupa-se com a racionalidade de tomada de decisões, pois ao estabelecer 

esquemas para o futuro, o planejamento funciona como meio de orientar o 

processo decisório, dando-lhe maior racionalidade e subtraindo a incerteza 

subjacente a qualquer tomada de decisão. 

 Seleciona entre as várias alternativas disponíveis um determinado curso de 

ação em função de suas consequências futuras e das possibilidades de sua 

realização. 

 É sistêmico, pois considera a empresa ou o órgão (seja departamento, divisão 

etc.) como uma totalidade, tanto o sistema como os subsistemas que o 

compõem, bem como as relações internas e externas. 

 É iterativo. Como o planejamento se projeta para o futuro, ele deve ser flexível 

para aceitar ajustamentos e correções. O planejamento deve ser iterativo, pois 

pressupõe avanços e recuos, alterações e modificações em função de eventos 

novos ou diferentes que ocorram tanto na empresa como no ambiente. 

 É uma técnica de alocação de recursos de forma antecipadamente estudada 

e decidida. O planejamento deve refletir a otimização na alocação e 

dimensionamento dos recursos com os quais a empresa ou o órgão dela poderá 

contar no futuro para as suas operações. 

 É uma técnica cíclica. À medida que o planejamento é executado, permite 

condições de avaliação e mensuração para novos planejamentos, com 

informações e perspectivas mais seguras e corretas. 

 É uma função administrativa que interage dinamicamente com as demais. O 

planejamento está relacionado com as demais funções administrativas, como a 
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organização, a direção e o controle, influenciando e sendo influenciado por todas 

elas, a todo momento e em todos os níveis da empresa. 

 É uma técnica de coordenação. O planejamento permite a coordenação de 

várias atividades no sentido da realização dos objetivos desejados de maneira 

eficaz. Como a eficácia é a obtenção dos objetivos desejados, torna-se necessário 

que as atividades dos diferentes órgãos ou níveis da empresa sejam integradas 

e sincronizadas para a consecução dos objetivos finais. O planejamento permite 

essa integração e sincronização. 

 É uma técnica de mudança e inovação. O planejamento é uma das melhores 

maneiras de se introduzir deliberadamente mudança e inovação dentro da 

empresa, sob uma forma previamente definida e programada. 

 INDO MAIS FUNDO 

Algumas questões tentarão induzir você ao erro, afirmando coisas do tipo: 

 “(...) planejamento estratégico busca o fortalecimento da capacidade de prever ocorrências 

futuras (...)”; 

 “(...) planejamento estratégico prioriza enfrentamento das incertezas (...)”; 

 “(...) planejamento estratégico reduz ou evita as incertezas (...)”. 

Não caia nesses jogos de palavras bonitas! A incerteza é algo que sempre estará presente 

no ambiente organizacional; nesse sentido, o planejamento estratégico fica exposto às 

incertezas e à imprevisibilidade dos eventos ambientais. Por se defrontar com a incerteza, o 

planejamento estratégico baseia suas decisões em julgamento e discernimento e não em dados 

ou informações referenciais. 

Em relação a princípios, Oliveira (2010)7 elenca princípios gerais e princípios 

específicos para o planejamento organizacional. 

São princípios gerais do planejamento: 

 Princípio da contribuição aos objetivos: considera que o planejamento deve 

visar os objetivos máximos da organização. Além disso, os objetivos 

estabelecidos devem ser organizados de forma hierárquica e, na medida do 

possível, alcançados em sua totalidade. 

 Princípio da precedência do planejamento: o planejamento é uma função 

administrativa que vem antes das demais (organização, direção e controle). Na 

prática, torna-se difícil elencar uma sequência exata das funções administrativas, 

mas, de forma geral, o planejamento deverá ser elaborado no início do processo 

administrativo, assumindo, assim, um papel de maior importância em relação às 

demais funções. 

 Princípio da maior influência (penetração) e abrangência: relaciona-se com 

as mudanças que o planejamento provoca nas características e atividades da 

organização. As modificações incluem os seguintes aspectos:  

                                       
 

7 OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento Estratégico. São Paulo: Atlas, 2010. 
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 Pessoas (modificações que dizem respeito às necessidades de treinamento, 

substituições, transferências, funções, avaliações, etc.); 

 Tecnologias (correspondem à evolução dos conhecimentos, às novas maneiras 

de executar o trabalho, dentre outros); e 

 Sistemas (alterações nas responsabilidades estabelecidas, nos níveis de 

autoridade, descentralização, comunicações, procedimentos, instruções, 

dentre outros). 

 Princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade: o planejamento deve 

buscar atingir tanto a eficiência, quanto a eficácia e a efetividade:  

 Eficiência: trata de "fazer certo as coisas". Relaciona-se com a salvaguarda 

dos recursos aplicados pela empresa.  

 Eficácia: trata de "fazer as coisas certas". Resumidamente, se relaciona com 

aumentar os resultados da organização.  

 Efetividade: relaciona-se com a consistência nos resultados positivos. É 

necessário que a organização seja eficiente e eficaz para que consiga se tornar 

efetiva. 

São princípios específicos do planejamento: 

 Planejamento permanente: como vivemos em um ambiente de mercado 

turbulento e mutável, as organizações devem criar e manter constantemente um 

plano estratégico, já que nenhum plano se mantém com as mudanças 

ambientais; 

 Planejamento participativo: um dos principais benefícios do planejamento é a 

participação de todos da organização, desde a alta cúpula até o chão da fábrica, 

pois de nada adianta só o planejador elaborar sem haver um facilitador no 

processo participativo; 

 Planejamento integrado: os vários planos que são elaborados pelos escalões da 

organização devem ser integrados entre as áreas e subáreas; 

 Planejamento coordenado: todo o processo de planejamento deve ocorrer de 

forma coordenada e interdependente, pois nenhuma área deve planejar 

isoladamente as suas metas. 

1.3 Etapas, fases ou sequência do planejamento 

A primeira divergência entre autores que encontramos sobre o tema “ETAPAS, FASES 

OU SEQUÊNCIA DO PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL” envolve, justamente, o passo 

inicial.  

Essa confusão toda, na verdade, procede dos autores, que não mantêm consenso sobre 

o assunto, e também das bancas examinadoras, que ao elaborarem as questões, tratam 

a função de planejamento de forma ampla, não considerando, muitas das vezes, as 

distinções que os autores fazem em relação às etapas da função planejamento 

(sentido amplo, ou seja, qualquer tipo de planejamento) e às etapas do planejamento 

estratégico (sentido específico, ou seja, o planejamento global da organização). 
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A rigor, se o planejamento estratégico é um tipo da função de planejamento, ambos 

deveriam ser consensuais quanto às etapas ou, pelo menos, o planejamento estratégico 

deveria seguir o “esqueleto” das etapas da função planejamento.  

Ok, vamos observar alguns autores e, então, tentar organizar as ideias! 

Idalberto Chiavenato sugere que o primeiro passo a ser definido no PLANEJAMENTO 

(sentido amplo) é o estabelecimento de objetivos e metas.  

Nesse sentido também é a posição do autor Stephen P. Robbins, que descreve que as 

etapas do PLANEJAMENTO (também em sentido amplo) envolvem (1) a definição das 

metas de uma organização, o (2) estabelecimento de uma estratégia global para 

alcançar essas metas e (3) o desenvolvimento de uma hierarquia de planos abrangente 

para integrar e coordenar atividades.  

Ainda, segundo Maximiano (2000)8, o processo de planejar compreende três etapas 

principais: (1) definição de objetivos, (2) definição dos meios de execução e (3) 

definição dos meios de controle. 

Já Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira considera o diagnóstico a fase inicial, 

antecedendo à fase de estabelecimento de objetivos (segundo passo). No entanto, o 

autor aqui trata das etapas do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (sentido específico). 

Então, faça aí a sua primeira anotação: 

 Quando a questão se referir à FUNÇÃO PLANEJAMENTO: o passo inicial é a 

definição de OBJETIVOS e METAS. 

 Quando a questão se referir ao PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o passo 

inicial, a priori, é o DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (análise externa, 

primeiramente, e, depois, análise interna), seguido da DEFINIÇÃO DE 

OBJETIVOS. Caso não contenha essa opção nas alternativas, procure pelo 

inverso: primeiro a definição dos objetivos e, depois, o diagnóstico. 

 ESQUEMATIZANDO 

Função PLANEJAMENTO

Passo inicial

Definição de OBJETIVOS e METAS

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

1ª opção

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

2ª opção

Definição de OBJETIVOS e METAS
 

1.4 Níveis de execução do planejamento 

É importante você perceber que toda organização, independentemente do porte ou 

finalidade, depende, basicamente, da realização das funções administrativas com 

eficiência e eficácia, isso é, a organização deve planejar, organizar, dirigir e controlar 

                                       
 

8 MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
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as suas operações dentro de um contexto sistêmico. Esse contexto sistêmico se refere 

aos vários níveis hierárquicos que constituem uma organização. Mas quais níveis 

seriam esses? 

Basicamente, temos TRÊS NÍVEIS HIERÁRQUICOS dentro de uma organização, que 

de uma forma inicial podem ser assim conceituados: 

 Nível superior, estratégico ou institucional - onde são definidas as 

estratégias, que resulta na elaboração do planejamento estratégico. Aqui são 

construídas as políticas e diretrizes da organização como um todo. Normalmente, 

esse nível é composto por presidentes e diretores, também denominado como a 

Alta Direção ou Alta Cúpula da organização. 

 Nível intermediário ou tático - onde são estudadas as restrições, necessidades 

e conveniências associadas a funções de gerência média - cada departamento, 

área, setor.  

 Nível inferior ou operacional - onde ocorre a execução e realização das 

atividades e tarefas. Esse nível é composto pelos supervisores diretos da 

execução.  

 ESQUEMATIZANDO 

 

O planejamento, portanto, ocorre nesses três diferentes níveis hierárquicos: 

planejamento ESTRATÉGICO, planejamento TÁTICO e planejamento OPERACIONAL. 

Tenha em mente a seguinte ideia:  

 O planejamento estratégico é global, considerando a organização como um 

todo; logo, orienta o planejamento tático. 

 O planejamento tático é mais setorial; logo, considera as prescrições gerais do 

planejamento estratégico e detalha isso mais especificamente para o 

departamento, área ou setor. 

 O planejamento operacional “bate” em cima das tarefas, operações, atividades; 

logo, considera, de forma mais específica, o planejamento tático e, por 

consequência, as prescrições gerais do planejamento estratégico. 
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Note, então, que ao falarmos de planejamento nos diversos níveis organizacionais, 

estamos nos referindo a ideia de hierarquia no planejamento. 

 FIQUE LIGADO 

O planejamento operacional é o desdobramento do planejamento tático que, por sua vez, é o 

desdobramento do planejamento estratégico! 

Então, quando a banca mencionar algo do tipo "planejamento estratégico tático" ou 

"planejamento estratégico operacional", não se assuste! No primeiro caso, está a se tratar do 

planejamento tático; no segundo caso, trata-se do planejamento operacional. 

 

 ESQUEMATIZANDO 

Planejamento ESTRATÉGICO

Planejamento TÁTICO (A) Planejamento TÁTICO (B) Planejamento TÁTICO (C)

Planejamento OPERACIONAL (A1)

Planejamento OPERACIONAL (A2)

Planejamento OPERACIONAL (A3)

Planejamento OPERACIONAL (B1)

Planejamento OPERACIONAL (B2)

Planejamento OPERACIONAL (B3)

Planejamento OPERACIONAL (C1)

Planejamento OPERACIONAL (C2)

Planejamento OPERACIONAL (C3)
 

Vejamos um exemplo: 

Se um hospital planeja construir uma nova ala de atendimento (em nível estratégico), 

precisa também definir quais os recursos necessários para tanto (plano tático) e quais 

os detalhes e o cronograma de desenvolvimento da obra (plano operacional). 

1.5 Questões sem comentários 

 CESPE - Analista Judiciário (TRT 1ª Região)/Administrativa/2008 

Assinale a opção correta acerca das características básicas do planejamento 

organizacional. 

a) Segundo teóricos como Peter Drucker, o planejamento diz respeito a decisões 

futuras. 

b) O planejamento dos vários níveis e escalões de uma organização deve ser integrado. 

c) O processo de planejamento é menos importante que seu resultado final, ou seja, o 

plano. 

d) No processo de planejamento, não existe hierarquia de objetivos, sendo todos de 

igual importância para o atingimento do resultado final almejado. 
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e) O planejamento deve possuir perenidade, visando garantir a estabilidade da 

organização. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRF 2ª Região)/Administrativa/2012) 

Planejamento é o processo de determinar os objetivos organizacionais, como atingi-los 

e é hierarquizado a partir das perspectivas: 

a) marketing, tecnologia, produção e mercado. 

b) missão, valores e visão. 

c) financeira, do cliente, interna e de aprendizado e crescimento das pessoas. 

d) estratégicas, táticas e operacionais. 

e) da eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRF 3ª Região)/Apoio 

Especializado/Biblioteconomia/2007) 

Do ponto de vista das atividades ou de sua abrangência, o planejamento pode ser 

incluído em diversas categorias. Dentre elas, é correto destacar o planejamento global, 

que se refere 

a) às formas globais de acompanhamento, avaliação e continuidade dos planos. 

b) aos processos de produção e distribuição de todos os produtos e serviços. 

c) aos recursos humanos, materiais e financeiros necessários. 

d) ao estabelecimento da estrutura organizacional mais adequada. 

e) à combinação de todos os planos existentes na organização. 

 

 (CESPE - Administrador (MJ)/2013) 

Acerca das funções de administração, tais como planejamento, organização, direção e 

controle, julgue o item que se segue. 

O primeiro passo no planejamento é a fixação de metas específicas e desafiadoras para 

orientar o seu cumprimento e melhorar o desempenho da organização. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (STF)/Apoio 

Especializado/Estatística/2013) 

Acerca das funções administrativas e suas respectivas ferramentas nas organizações, 

julgue o seguinte item.  

No processo de planejamento, o primeiro passo consiste em antecipar a tomada de 

decisão, para estabelecer, desde o início, o estado futuro desejado como meta 

irrevogável a ser atingida. 
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 (FGV - Analista Judiciário I (TJ AM)/Administração/2013) 

O planejamento organizacional refere-se à maneira pela qual uma organização pretende 

aplicar uma determinada estratégia para alcançar os objetivos propostos. 

A esse respeito, assinale a alternativa que indica, respectivamente, planejamento 

estratégico, tático e operacional. 

a) Metas / Subobjetivos / Procedimentos 

b) Missão da empresa / Programas de Curto Prazo / Procedimentos 

c) Programas de longo Prazo / Programas de Médio Prazo / Políticas básicas 

d) Missão da empresa / Subobjetivos / Procedimentos 

e) Objetivos de longo prazo / Metas / Subobjetivos 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TJ PE)/Bibliotecário/2012) 

A claridade está para a escuridão assim como o planejamento está para 

a) a mudança institucional. 

b) a avaliação. 

c) a burocracia. 

d) a improvisação. 

e) as diretrizes institucionais. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TJ PE)/Bibliotecário/2007) 

Sendo um processo, o planejamento caracteriza-se também por ser 

a) linear, sistemático e rígido. 

b) alinear, dinâmico e interativo. 

c) cíclico, complexo e intuitivo. 

d) simples e de caráter imediatista. 

e) esporádico, metódico e analítico. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (STF)/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2013) 

A respeito dos processos de gestão nas organizações, julgue o item seguinte. 

Na elaboração de um planejamento, o objetivo principal deve ser garantir que os 

objetivos iniciais sejam preservados, apesar das adversidades do ambiente. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (STF)/Apoio 

Especializado/Estatística/2013) 

Acerca das funções administrativas e suas respectivas ferramentas nas organizações, 

julgue o seguinte item. 

Portal RA - Henrique Sena



Administração Geral para Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil 

Teoria e questões 

AULA 00 | Planejamento estratégico; planejamento baseado em cenários 

Prof. Adriel Sá 

Página 19 de 133 | www.ricardoalexandre.com.br 

A modificação dos objetivos iniciais estabelecidos em um processo de planejamento é 

admitida como desdobramento natural do próprio processo, sem que isso resulte em 

perda de eficiência. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRT 5ª Região)/Administrativa/2013) 

Considere: 

I. É o planejamento de curto prazo e refere-se geralmente à operação específica. 

II. Trata de objetivos globais e definidos no longo prazo. 

III. Traz, geralmente, objetivos divisionais ou departamentais relacionados com as 

áreas da organização. 

Referem-se respectivamente aos planejamentos Tático e Estratégico, o que consta em 

a) III e I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) III e II. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (TRT 8ª 

Região)/Administrativa/2013) 

Acerca dos planejamentos estratégico, tático e operacional, utilizados na gestão 

estratégica, assinale a opção correta. 

a) No planejamento operacional, deve ser considerada a decomposição de objetivos, de 

estratégias e de políticas, com a finalidade de otimizar a organização como um todo. 

b) O planejamento estratégico, dada a sua amplitude, pode ser executado em prazo 

ampliado, o que lhe confere menor risco em relação ao planejamento tático. 

c) Planejar as metas, os prazos e os recursos para a implantação de um projeto ou o 

desenvolvimento de uma tarefa dentro de uma organização são funções definidas no 

planejamento tático. 

d) Planejamentos mercadológico, financeiro e de produção são exemplos de 

planejamento tático. 

e) Os planejamentos tático e estratégico são de responsabilidade exclusiva dos 

executivos dos níveis mais altos da organização. 

 

 (FGV - Agente Público (TCE-BA)/2014) 

A função da Administração de Planejamento evoluiu muito nas últimas décadas. 

Em relação a essa função, assinale a afirmativa incorreta. 

a) Permite avaliar e diagnosticar situações atuais, estabelecer objetivos e metas a 

serem alcançados e traçar estratégias para se alcançar esses resultados. 
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b) As empresas só conseguem consolidar sua função de organização se a função 

planejamento identificou para onde a empresa quer ir. 

c) Os três níveis principais de planejamento das empresas são o estratégico, o tático e 

o operacional. 

d) Os planejamentos mercadológico, financeiro e da produção de uma empresa se 

inserem basicamente no nível operacional. 

e) Os executivos de uma empresa só conseguem exercer a função de direção se foi 

previamente estabelecido com clareza o que a empresa quer alcançar e como estão 

organizados os seus recursos financeiros, humanos, materiais etc. 

 

 (CESPE - Técnico Judiciário (TJ CE)/Técnico-Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2014) 

Acerca do planejamento em organizações, assinale a opção correta. 

a) Nas organizações, não se estabelecem planos permanentes, dado os planos terem 

sempre natureza transitória. 

b) As metas correspondem aos objetivos quantificados de uma organização. 

c) Planejamentos operacionais são desenvolvidos pela cúpula administrativa e são 

realizados, conjecturalmente, a longo prazo. 

d) Os planos são estruturas que envolvem macroaspectos das organizações e que 

originam os planejamentos. 

e) Não se devem adotar objetivos quantitativos no planejamento, dado serem difíceis 

de mensurar na realidade organizacional. 

 

 (FEPESE - Analista de Contas Públicas (MP TCE-

SC)/Administração/2014) 

Considere as seguintes afirmativas sobre o planejamento organizacional: 

1. Divide-se em tático, operacional e estratégico. 

2. Conceitua-se como uma etapa de definição do que precisa ser feito e de que maneira 

deve ser feito. 

3. Por se tratar de um processo centralizado, ele limita a integração. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a) É correta apenas a afirmativa 1. 

b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 
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 (FCC - Agente de Defensoria Pública (DPE 

SP)/Administrador/2015) 

O planejamento dos programas e projetos visando a alcançar as estratégias de uma 

determinada organização é chamado de Planejamento 

a) Operacional. 

b) Regional. 

c) Estratégico. 

d) Global. 

e) Tático. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/2011) 

Uma característica essencial do planejamento estratégico é 

a) focar o enfrentamento da instabilidade ambiental de curto prazo. 

b) potencializar o efeito sinérgico das competências organizacionais. 

c) ser um desdobramento do planejamento operacional setorial da organização. 

d) evitar as incertezas ambientais por meio de estratégias detalhadas de ações táticas. 

e) centralizar o planejamento nos níveis gerenciais, evitando a descentralização de 

ações. 

 

 (ESAF - Analista de Finanças e Controle (CGU)/Auditoria e 

Fiscalização/2004) 

O processo de planejamento é uma aplicação do processo decisório e constitui uma 

ferramenta utilizada pela organização e pelas pessoas para administrar sua relação com 

o futuro. 

Identifique a opção que expressa corretamente uma atitude proativa da organização. 

a) Numa organização que tem uma atitude proativa, o processo de planejamento lhe 

permite elevar o grau de controle sobre o futuro dos sistemas internos e das relações 

com o ambiente. Isso significa que ela necessita interferir no curso dos acontecimentos, 

criar o futuro, enfrentar eventos futuros conhecidos ou previsíveis, bem como coordenar 

recursos entre si. 

b) Numa organização que tem uma atitude proativa, o processo de planejamento lhe 

permite estabelecer e analisar séries históricas, realizar estudo de relações causais. Isso 

significa que ela necessita interferir nas forças internas e externas, criar o futuro, 

explicitar objetivos principais e específicos, bem como estabelecer meios de controle de 

eventos e recursos. 

c) Numa organização que tem uma atitude proativa, o processo de planejamento lhe 

permite definir objetivos, meios de execução, políticas, procedimentos e meios de 

controle. Isso significa que ela necessita interferir no curso dos acontecimentos, criar o 

futuro, enfrentar eventos futuros conhecidos ou previsíveis, bem como coordenar 

recursos entre si. 
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d) Numa organização que tem uma atitude proativa, o processo de planejamento lhe 

permite elevar o grau de controle sobre o futuro dos sistemas internos e das relações 

com o ambiente. Isso significa que ela necessita interferir nas forças internas e 

externas, criar o futuro, explicitar objetivos principais e específicos, bem como 

estabelecer meios de controle de eventos e recursos. 

e) Numa organização que tem uma atitude proativa, o processo de planejamento lhe 

permite estabelecer e analisar séries históricas, realizar estudo de relações causais. Isso 

significa que ela necessita interferir no mercado de clientes e fornecedores, estabelecer 

planos estratégicos e operacionais de longo prazo, bem como investir em processos 

informatizados. 

 

  (ESAF - Agente Executivo da CVM/2010) 

Abaixo encontram-se arroladas seis fases do planejamento organizacional. Após avaliá-

las individualmente, ordene-as conforme a sequência em que elas devem ser 

executadas pela organização. 

Ao final, selecione a opção que expresse a ordem sequencial correta. 

(1) Avaliação de objetivos e planos. 

(2) Implantação. 

(3) Avaliação do contexto. 

(4) Definição dos meios de execução. 

(5) Verificação de objetivos e planos disponíveis. 

(6) Definição dos mecanismos de controle. 

a) 1, 2, 3, 5, 6, 4 

b) 3, 5, 4, 6, 2, 1 

c) 4, 6, 5, 1, 3, 2 

d) 5, 6, 1, 3, 4, 2 

e) 3, 5, 1, 4, 6, 2 

 

 (ESAF - Analista de Finanças e Controle (STN)/Desenvolvimento 

Institucional/2005) 

Planejamento é um processo de 

I. definir resultados a serem alcançados. 

II. distribuir os recursos disponíveis. 

III. pensar o futuro. 

IV. assegurar a realização dos objetivos. 

V. realizar atividades. 

Escolha a opção que indica corretamente o entendimento de planejamento. 

a) III e V 
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b) II 

c) I e IV 

d) I 

e) V 

 

 (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil/2012) 

Entre as opções abaixo selecione a mais correta. 

a) No nível institucional o planejamento envolve a determinação de objetivos 

departamentais e operacionais. 

b) No nível intermediário o planejamento é tático e trata da alocação de recursos. 

c) No nível intermediário o planejamento desdobra estratégias em planos operacionais. 

d) No nível operacional o planejamento desdobra planos operacionais em planos 

estratégicos. 

e) No nível operacional o planejamento desdobra planos estratégicos em operacionais. 

 

 (ESAF - Assistente Técnico-Administrativo (MF)/2012) 

São princípios do planejamento que compõem a administração estratégica, exceto: 

a) Inerência. 

b) Universalidade. 

c) Fracionamento. 

d) Previsão. 

e) Flexibilidade. 

 

 (ESAF - Analista Administrativo (DNIT)/Administrativa/2013) 

Leia os trechos a seguir. 

Primeira afirmativa: 

O planejamento estratégico é o processo de elaborar a estratégia – trata-se de um 

conjunto de grandes decisões tomadas pelo grupo diretivo. Os planos táticos se dão 

normalmente no nível gerencial e geralmente consistem em operacionalizar as grandes 

decisões estratégicas. Já os planos operacionais representam a materialização das 

decisões estratégicas e táticas. Assim, comprar uma nova empresa, definir uma nova 

linha de produtos ou a nova estrutura organizacional, e decidir se vai comprar de um 

fornecedor ou de outro, bem como a política de preços da empresa, são consideradas 

decisões que compreendem o planejamento estratégico e os planos tático e operacional, 

respectivamente. 

Segunda afirmativa: 

Tais decisões caracterizam-se por ter influência no longo prazo e por impactar a 

organização como um todo; por impactar no médio prazo e sua extensão reduzir-se a 
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um conjunto de áreas ou setores da organização; e por ter impacto, em teoria, no curto 

prazo e sua extensão afetar área ou setor específico, respectivamente. 

A respeito dessas duas afirmativas, é correto afirmar que: 

a) somente a primeira afirmativa está correta. 

b) somente a segunda afirmativa está correta. 

c) as duas afirmativas estão incorretas. 

d) as duas afirmativas estão corretas e a segunda justifica a primeira. 

e) as duas afirmativas estão corretas, mas a segunda não justifica a primeira. 

 

 (ESAF - Técnico Administrativo (DNIT)/Administrativa/2013) 

Planejamento é uma ferramenta importante na condução das organizações. Sobre esse 

tema, indique a opção correta. 

a) O plano tático estabelece missão, produtos e serviços oferecidos pela organização. 

b) O planejamento estratégico alcança apenas os níveis institucional e gerencial, não 

contemplando orientações para o nível operacional. 

c) O planejamento tático abrange toda a organização, definindo a sua relação com o 

seu ambiente. 

d) O plano operacional traduz o plano estratégico em ações especializadas, como 

marketing, operações e outros. 

e) Planejamento operacional define atividades e recursos que possibilitam a realização 

de objetivos estratégicos ou funcionais. 

1.6 Gabarito 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

B D E CERTO ERRADO D D B ERRADO CERTO 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

E D D B B E B A E *D* 

21 22 23 24       

B C D E       

1.7 Questões comentadas 

 CESPE - Analista Judiciário (TRT 1ª Região)/Administrativa/2008 

Assinale a opção correta acerca das características básicas do planejamento 

organizacional. 

a) Segundo teóricos como Peter Drucker, o planejamento diz respeito a decisões 

futuras. 

b) O planejamento dos vários níveis e escalões de uma organização deve ser integrado. 

c) O processo de planejamento é menos importante que seu resultado final, ou seja, o 

plano. 

d) No processo de planejamento, não existe hierarquia de objetivos, sendo todos de 

igual importância para o atingimento do resultado final almejado. 
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e) O planejamento deve possuir perenidade, visando garantir a estabilidade da 

organização. 

Comentário: 

Vamos analisar as alternativas. 

a) Segundo teóricos como Peter Drucker, o planejamento diz respeito a decisões 

futuras. 

INCORRETA. 

Segundo Peter Drucker (2002)9, “o planejamento não diz respeito às decisões futuras, 

mas às implicações futuras de decisões presentes”.  

Captou? Minhas decisões de hoje trarão consequências no futuro; logo, é 

melhor que essas decisões de hoje sejam baseadas em ações planejadas, 

sempre que possível! 

b) O planejamento dos vários níveis e escalões de uma organização deve ser 

integrado. 

CORRETA. 

Vamos analisar a primeira parte da assertiva: “O planejamento dos vários níveis e 

escalões (...)”. 

É importante você perceber que toda organização, independentemente do porte ou 

finalidade, depende, basicamente, da realização das funções administrativas com 

eficiência e eficácia, isto é, a organização deve planejar, organizar, dirigir e controlar 

as suas operações dentro de um contexto sistêmico. Esse contexto sistêmico se refere 

aos vários níveis hierárquicos que constituem uma organização. Mas quais níveis 

seriam esses? 

Basicamente, temos TRÊS NÍVEIS HIERÁRQUICOS dentro de uma organização, que 

de uma forma inicial podem ser assim conceituados: 

 Nível superior, estratégico ou institucional - onde são definidas as 

estratégias, que resulta na elaboração do planejamento estratégico. Aqui são 

construídas as políticas e diretrizes da organização como um todo. Normalmente, 

esse nível é composto por presidentes e diretores, também denominado como a 

Alta Direção ou Alta Cúpula da organização. 

 Nível intermediário ou tático - onde são estudadas as restrições, necessidades 

e conveniências associadas a funções de gerência média - cada departamento, 

área, setor.  

 Nível inferior ou operacional - onde ocorre a execução e realização das 

atividades e tarefas. Esse nível é composto pelos supervisores diretos da 

execução.  

O planejamento, portanto, ocorre nesses três diferentes níveis hierárquicos: 

planejamento ESTRATÉGICO, planejamento TÁTICO e planejamento OPERACIONAL. 

                                       
 

9 DRUCKER, P. F. Administração na próxima sociedade. São Paulo: Nobel, 2002. 
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Tenha em mente a seguinte ideia:  

 O planejamento estratégico é global, considerando a organização como um 

todo; logo, orienta o planejamento tático. 

 O planejamento tático é mais setorial; logo, considera as prescrições gerais do 

planejamento estratégico e detalha isso mais especificamente para o 

departamento, área ou setor. 

 O planejamento operacional “bate” em cima das tarefas, operações, atividades; 

logo, considera, de forma mais específica, o planejamento tático e, por 

consequência, as prescrições gerais do planejamento estratégico. 

O planejamento operacional é o desdobramento do planejamento tático que, por sua vez, é o 

desdobramento do planejamento estratégico! 

Logo, o planejamento deve ser integrado em todos os seus níveis de abrangência. 

c) O processo de planejamento é menos importante que seu resultado final, ou 

seja, o plano. 

INCORRETA. 

O autor Steiner (1969)10 diz que o planejamento não deve ser confundido com outros 

termos, como previsão, projeção, predição, resolução de problemas ou plano e 

objetivos: 

 Previsão corresponde ao esforço para verificar quais serão os eventos que 

poderão ocorrer, com base no registro de uma série de probabilidades. 

 Projeção corresponde à situação em que o futuro tende a ser igualado ao 

passado, em sua estrutura básica. 

 Predição corresponde à situação em que o futuro tende a ser diferente do 

passado, mas a empresa não tem nenhum controle sobre o seu processo e 

desenvolvimento. 

 Resolução de problemas corresponde a aspectos imediatos que procuram tão 

somente a correção de certas descontinuidades e desajustes entre a empresa e 

as forças externas que lhe sejam potencialmente relevantes. 

 Plano corresponde a um documento formal que constitui na consolidação das 

informações e atividades desenvolvidas no processo de planejamento; é o limite 

da formalização do planejamento. Reforçando: enquanto o planejamento é uma 

atividade mental, o plano é o que formaliza essa atividade mental, 

transcrevendo-a para o papel. Logo, o planejamento é mais importante que o 

plano, pois esse é resultado daquele! 

 Objetivos são os resultados específicos ou metas que se deseja atingir. Esses 

resultados ou metas precisam estar formalmente ordenadas; e quem faz esse 

trabalho são os planos. 

                                       
 

10 STEINER, G. A top management planning. New York: The Macmillan Company, 1969. 
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Assim, se o processo de planejamento é a causa do plano, esse só existe por causa 

daquele.  

d) No processo de planejamento, não existe hierarquia de objetivos, sendo todos de 

igual importância para o atingimento do resultado final almejado. 

INCORRETA. 

Todo planejamento contém objetivos gerais e objetivos específicos. Assim, a 

organização que planeja deve hierarquizar os objetivos estabelecidos, procurando, 

sempre que possível, alcançá-los em sua totalidade, tendo em vista a ligação entre eles. 

e) O planejamento deve possuir perenidade, visando garantir a estabilidade da 

organização. 

INCORRETA. 

Uma das características da função de planejamento é a iteratividade. Isso quer dizer 

que, como o planejamento se projeta para o futuro, ele deve ser flexível para aceitar 

ajustamentos e correções. O planejamento deve ser iterativo, pois pressupõe avanços 

e recuos, alterações e modificações em função de eventos novos ou diferentes que 

ocorram tanto na empresa como no ambiente. 

Logo, ainda que vise estabilidade à organização, o planejamento deve ser flexível, e 

não ser perene ou absoluto.  

GABARITO: B. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRF 2ª Região)/Administrativa/2012) 

Planejamento é o processo de determinar os objetivos organizacionais, como atingi-los 

e é hierarquizado a partir das perspectivas: 

a) marketing, tecnologia, produção e mercado. 

b) missão, valores e visão. 

c) financeira, do cliente, interna e de aprendizado e crescimento das pessoas. 

d) estratégicas, táticas e operacionais. 

e) da eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. 

Comentário: 

A resposta é a letra D. 

Ao falarmos em hierarquia do planejamento, estamos nos referindo a ideia do 

planejamento nos diversos níveis organizacionais. Ou seja, a ideia de que o 

planejamento operacional é o desdobramento do planejamento tático que, por sua 

vez, é o desdobramento do planejamento estratégico! 

GABARITO: D. 
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 (FCC - Analista Judiciário (TRF 3ª Região)/Apoio 

Especializado/Biblioteconomia/2007) 

Do ponto de vista das atividades ou de sua abrangência, o planejamento pode ser 

incluído em diversas categorias. Dentre elas, é correto destacar o planejamento global, 

que se refere 

a) às formas globais de acompanhamento, avaliação e continuidade dos planos. 

b) aos processos de produção e distribuição de todos os produtos e serviços. 

c) aos recursos humanos, materiais e financeiros necessários. 

d) ao estabelecimento da estrutura organizacional mais adequada. 

e) à combinação de todos os planos existentes na organização. 

Comentário: 

A questão se refere aos níveis do planejamento organizacional.  

É o planejamento estratégico que também é chamado de global; global porque orienta 

todo o sistema organizacional. Assim, o planejamento estratégico é desdobrado e 

detalhado em planos táticos, os quais serão detalhados em planos 

operacionais. 

Portanto, o planejamento estratégico é global porque é a combinação de todos os 

planos existentes na organização. 

GABARITO: E. 

 

 (CESPE - Administrador (MJ)/2013) 

Acerca das funções de administração, tais como planejamento, organização, direção e 

controle, julgue o item que se segue. 

O primeiro passo no planejamento é a fixação de metas específicas e desafiadoras para 

orientar o seu cumprimento e melhorar o desempenho da organização. 

Comentário: 

Considerando a nossa anotação, temos: 

 Quando a questão se referir à FUNÇÃO PLANEJAMENTO: o passo inicial é a 

definição de OBJETIVOS e METAS. 

 Quando a questão se referir ao PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o passo 

inicial, a priori, é o DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (análise externa, 

primeiramente, e, depois, análise interna), seguido da DEFINIÇÃO DE 

OBJETIVOS. Caso não contenha essa opção nas alternativas, procure pelo 

inverso: primeiro a definição dos objetivos e, depois, o diagnóstico. 
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Função PLANEJAMENTO

Passo inicial

Definição de OBJETIVOS e METAS

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

1ª opção

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

2ª opção

Definição de OBJETIVOS e METAS
 

Note que a questão adotou esse esquema, ao enfatizar, no seu enunciado, que estava 

considerando o planejamento como função administrativa. Por isso, o item está 

correto. 

GABARITO: CERTO. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (STF)/Apoio 

Especializado/Estatística/2013) 

Acerca das funções administrativas e suas respectivas ferramentas nas organizações, 

julgue o seguinte item.  

No processo de planejamento, o primeiro passo consiste em antecipar a tomada de 

decisão, para estabelecer, desde o início, o estado futuro desejado como meta 

irrevogável a ser atingida. 

Comentário: 

O item está ERRADO. 

Função PLANEJAMENTO

Passo inicial

Definição de OBJETIVOS e METAS

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

1ª opção

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

2ª opção

Definição de OBJETIVOS e METAS
 

Apenas com essa informação, já podemos concluir pelo erro da assertiva.  

Outro erro do item está no fato de que o planejamento não é algo irrevogável. Aliás, 

uma característica contemporânea do planejamento é justamente seu fator flexível. 

Como os ambientes em que as organizações atuam são mutáveis, o planejamento 

precisa ser flexível. 

GABARITO: ERRADO. 

 

 (FGV - Analista Judiciário I (TJ AM)/Administração/2013) 

O planejamento organizacional refere-se à maneira pela qual uma organização pretende 

aplicar uma determinada estratégia para alcançar os objetivos propostos. 

A esse respeito, assinale a alternativa que indica, respectivamente, planejamento 

estratégico, tático e operacional. 

a) Metas / Subobjetivos / Procedimentos 
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b) Missão da empresa / Programas de Curto Prazo / Procedimentos 

c) Programas de longo Prazo / Programas de Médio Prazo / Políticas básicas 

d) Missão da empresa / Subobjetivos / Procedimentos 

e) Objetivos de longo prazo / Metas / Subobjetivos 

Comentário: 

Vamos rever cada nível de planejamento organizacional. 

O planejamento ESTRATÉGICO (também chamado de planejamento global) consiste 

em elaborar objetivos que visem à relação da organização com seu ambiente externo, 

levando em conta as oportunidades e os desafios internos e externos. É o planejamento 

determinante para o futuro da organização como um todo, já que envolve a tomada de 

decisão sobre os objetivos estratégicos e estratégias de longo prazo. São responsáveis 

pelo desenvolvimento e execução do planejamento estratégico os altos executivos. É o 

planejamento do nível superior, estratégico ou institucional. 

São características do planejamento estratégico: 

 É projetado no longo prazo, tendo seus efeitos e consequências estendidos a 

vários anos pela frente. 

 Envolve a organização como uma totalidade, todos os recursos e áreas de 

atividade, e preocupa-se em atingir os objetivos em nível organizacional. 

 É definido pela cúpula da organização (nível institucional) e corresponde ao plano 

maior ao qual todos os demais estão subordinados. 

O planejamento TÁTICO representa as primeiras especificações daquilo que foi 

planejado em nível estratégico, sendo a “ponte” entre o planejamento estratégico e o 

planejamento operacional do dia a dia da organização. É o planejamento que abrange 

cada departamento ou unidade da organização, trabalhando com decomposições dos 

objetivos, estratégias e políticas estabelecidos no planejamento estratégico. 

São características do planejamento tático: 

 É projetado para o médio prazo, geralmente para o exercício anual. 

 Envolve cada departamento, abrange seus recursos específicos e preocupa-se 

em atingir os objetivos departamentais. 

 É definido no nível intermediário, em cada departamento da organização. 

Por fim, o planejamento OPERACIONAL é o planejamento que abrange cada tarefa ou 

atividade específica. Ou seja, é o planejamento que trata dos “pormenores”, 

desdobrando os assuntos do planejamento tático em ação. 

São características do planejamento operacional: 

 É projetado para o curto prazo, para o imediato. 

 Envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e preocupa-se com o alcance de 

metas específicas. 

 É definido no nível operacional, para cada tarefa ou atividade. 

A melhor relação é a constante na letra D:  

 Planejamento estratégico: Missão da empresa;  
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 Planejamento tático: Subobjetivos; 

 Planejamento operacional: Procedimentos. 

Vejamos os erros das outras alternativas. 

A letra A apresenta “meta” como relacionada ao planejamento estratégico. De fato, 

não é incorreto afirmarmos que o planejamento estratégico pode conter metas. Ainda 

que muitos autores relacionam as metas como objetivos quantificáveis, ao nosso ver, 

todo planejamento, independentemente do nível organizacional, contém metas. E é 

justamente por isso que metas não pode estar vinculada apenas ao planejamento 

estratégico. 

A letra B apresenta “programas de curto prazo” associados ao planejamento tático. 

Ocorre que a dimensão temporal de curto prazo está vinculada ao planejamento 

operacional. 

A letra C apresenta “políticas básicas” associadas ao planejamento estratégico. As 

políticas são diretrizes amplas, que envolve a dimensão global da organização; logo, 

tema afeto ao planejamento estratégico. 

A letra E apresenta “metas” relacionadas ao planejamento tático e, como já afirmamos, 

as metas estão presentes em todos os planejamentos. Da mesma forma, “subobjetivos” 

são desdobramentos de objetivos estratégicos, logo, relacionados ao planejamento 

tático, e não operacional. 

GABARITO: D. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TJ PE)/Bibliotecário/2012) 

A claridade está para a escuridão assim como o planejamento está para 

a) a mudança institucional. 

b) a avaliação. 

c) a burocracia. 

d) a improvisação. 

e) as diretrizes institucionais. 

Comentário: 

Apesar do aparente conteúdo filosófico do enunciado, a questão apenas faz um 

antagonismo ao conceito de planejamento, ou seja, aquilo que seria o seu oposto. 

O planejamento implica a formulação de um ou vários planos detalhados para conseguir 

um perfeito equilíbrio entre o que se quer e o que se pede, ou seja, equilíbrio entre as 

necessidades e as demandas com os recursos de que se dispõe. 

De modo inverso, tudo o que não se planeja ocorre de modo improvisado, ou seja, as 

decisões são tomadas conforme as necessidades as exigem. 

GABARITO: D. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TJ PE)/Bibliotecário/2007) 

Sendo um processo, o planejamento caracteriza-se também por ser 
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a) linear, sistemático e rígido. 

b) alinear, dinâmico e interativo. 

c) cíclico, complexo e intuitivo. 

d) simples e de caráter imediatista. 

e) esporádico, metódico e analítico. 

Comentário: 

O enunciado diz que o planejamento é um processo. O termo processo significa um 

método, um sistema, uma maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir 

algum objetivo. Logo, se o objetivo se alterar, o processo precisa se adaptar. Daí já 

excluímos qualquer alternativa que mencione o planejamento como “linear” 

“sistemático”, “rígido”, etc. Assim, eliminamos a alternativas A. 

A letra C também está incorreta, pois o planejamento envolve a interpretação de 

todos os membros da organização. Logo, não deve possui caráter de complexidade. 

A letra D está incorreta, pois ainda que um dos tipos de planejamento (operacional) 

possua a característica de curto prazo, isso não quer dizer que ele é imediatista. 

Planejamento significa implicações futuras de decisões presentes. 

A letra E está incorreta, pois o termo “esporádico” não se relaciona com a função de 

planejamento. O planejamento é permanente. Como vivemos em um ambiente de 

mercado turbulento e mutável, as organizações devem criar e manter constantemente 

um plano estratégico, já que nenhum plano se mantém com as mudanças ambientais. 

A resposta é a letra B. 

Alienearidade refere-se a algo flexível, que não segue uma única linha. Assim, alinear, 

dinâmico e interativo são aspectos presentes na visão contemporânea de 

planejamento.  

O ambiente cheio de incertezas em que estão inseridas as organizações faz com que 

essas busquem se adaptar constantemente. E nesse sentido, uma ferramenta 

indispensável é o planejamento, que proporciona flexibilidade na gestão das 

organizações com técnicas e processos administrativos.  

GABARITO: B. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (STF)/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2013) 

A respeito dos processos de gestão nas organizações, julgue o item seguinte. 

Na elaboração de um planejamento, o objetivo principal deve ser garantir que os 

objetivos iniciais sejam preservados, apesar das adversidades do ambiente. 

Comentário: 

O item está ERRADO. 

O ambiente cheio de incertezas em que estão inseridas as organizações faz com que 

essas busquem se adaptar constantemente. E, nesse sentido, uma ferramenta 

indispensável é o planejamento estratégico, que proporciona flexibilidade na gestão 

das organizações com técnicas e processos administrativos. 
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O planejamento, portanto, não é estático, mas sim flexível.  

GABARITO: ERRADO. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (STF)/Apoio 

Especializado/Estatística/2013) 

Acerca das funções administrativas e suas respectivas ferramentas nas organizações, 

julgue o seguinte item. 

A modificação dos objetivos iniciais estabelecidos em um processo de planejamento é 

admitida como desdobramento natural do próprio processo, sem que isso resulte em 

perda de eficiência. 

Comentário: 

O item está CERTO. 

O termo processo significa uma maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para 

atingir algum objetivo. Logo, se o objetivo se alterar, o processo precisa se adaptar. 

Assim é o planejamento, que precisa ser flexível e considerar as alterações do processo 

ocasionadas pelo ambiente mutável e cheio de incertezas no qual estão inseridas as 

organizações.  

Por fim, relembremos de que um dos princípios do planejamento é o princípio da maior 

eficiência, eficácia e efetividade, considerando que o planejamento deve buscar 

atingir tanto a eficiência, quanto a eficácia e a efetividade:  

 Eficiência: trata de "fazer certo as coisas". Relaciona-se com a salvaguarda 

dos recursos aplicados pela empresa.  

 Eficácia: trata de "fazer as coisas certas". Resumidamente, se relaciona 

com aumentar os resultados da organização.  

 Efetividade: relaciona-se com a consistência nos resultados positivos. É 

necessário que a organização seja eficiente e eficaz para que consiga se tornar 

efetiva. 

GABARITO: CERTO. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRT 5ª Região)/Administrativa/2013) 

Considere: 

I. É o planejamento de curto prazo e refere-se geralmente à operação específica. 

II. Trata de objetivos globais e definidos no longo prazo. 

III. Traz, geralmente, objetivos divisionais ou departamentais relacionados com as 

áreas da organização. 

Referem-se respectivamente aos planejamentos Tático e Estratégico, o que consta em 

a) III e I. 

b) I e II. 

c) I e III. 
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d) II e III. 

e) III e II. 

Comentário: 

Analisando as assertivas. 

I. É o planejamento de curto prazo e refere-se geralmente à operação específica. 

Aqui estamos tratando do planejamento Operacional. O planejamento operacional se 

preocupa basicamente com “o que fazer” e com o “como fazer”. Refere-se, 

especificamente, às tarefas e operações realizadas no nível operacional. 

Nesse nível, há um detalhamento com que se estabelece as tarefas e operações, 

focalizando o curto prazo e abordando apenas uma tarefa ou uma operação. 

II. Trata de objetivos globais e definidos no longo prazo. 

O planejamento Estratégico é amplo e abrange toda a organização. 

Suas características mais comuns são: 

 Projetado no longo prazo, tendo seus efeitos e consequências estendidos a vários 

anos pela frente. 

 Envolve a empresa como uma totalidade, abrange todos os recursos e áreas de 

atividade, e preocupa-se em atingir os objetivos em nível organizacional. 

 É definido pela cúpula da organização (no nível institucional) e corresponde ao 

plano maior ao qual todos os demais estão subordinados. 

III. Traz, geralmente, objetivos divisionais ou departamentais relacionados com 

as áreas da organização. 

O planejamento Tático é aquele tipo de planejamento que procura dar condições 

racionais de organização dos departamentos ou divisões de uma organização, 

considerando a visão mais ampla das hipóteses da realidade atual e futura retratadas 

no planejamento estratégico. 

O planejamento tático é o conjunto de tomada deliberada e sistemática de decisões 

envolvendo empreendimentos mais limitados, prazos mais curtos, áreas menos amplas 

e níveis mais baixos da hierarquia da organização. Por isso, é o planejamento de médio 

prazo. 

Logo, referem-se, respectivamente, aos planejamentos Tático e Estratégico, o que 

consta em III e II. 

GABARITO: E. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (TRT 8ª 

Região)/Administrativa/2013) 

Acerca dos planejamentos estratégico, tático e operacional, utilizados na gestão 

estratégica, assinale a opção correta. 

a) No planejamento operacional, deve ser considerada a decomposição de objetivos, de 

estratégias e de políticas, com a finalidade de otimizar a organização como um todo. 
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b) O planejamento estratégico, dada a sua amplitude, pode ser executado em prazo 

ampliado, o que lhe confere menor risco em relação ao planejamento tático. 

c) Planejar as metas, os prazos e os recursos para a implantação de um projeto ou o 

desenvolvimento de uma tarefa dentro de uma organização são funções definidas no 

planejamento tático. 

d) Planejamentos mercadológico, financeiro e de produção são exemplos de 

planejamento tático. 

e) Os planejamentos tático e estratégico são de responsabilidade exclusiva dos 

executivos dos níveis mais altos da organização. 

Comentário: 

Análise das alternativas. 

a) No planejamento operacional, deve ser considerada a decomposição de 

objetivos, de estratégias e de políticas, com a finalidade de otimizar a organização 

como um todo. 

INCORRETA. 

De fato, o planejamento operacional decompõe objetivos, estratégias e políticas 

apresentadas no planejamento estratégico e desdobradas no planejamento tático. No 

entanto, esse desdobramento mais analítico de objetivos, estratégias e políticas tem a 

finalidade de otimizar os níveis operacionais, ou seja, no âmbito de cada tarefa e 

atividade, e não a organização como um todo. 

b) O planejamento estratégico, dada a sua amplitude, pode ser executado em 

prazo ampliado, o que lhe confere menor risco em relação ao planejamento 

tático. 

INCORRETA. 

De fato, o planejamento estratégico possui um prazo de execução mais ampliado em 

relação aos outros planejamentos. No entanto, a assertiva erra ao dizer que ele possui 

risco menor. O grau de incertezas e riscos é proporcional à amplitude do tipo de 

planejamento. Logo, temos alto grau de risco para o planejamento estratégico, 

médio grau de risco para o planejamento tático e baixo grau de risco para o 

planejamento operacional. 

c) Planejar as metas, os prazos e os recursos para a implantação de um projeto 

ou o desenvolvimento de uma tarefa dentro de uma organização são funções 

definidas no planejamento tático. 

INCORRETA. 

Se estamos falando em tarefas, estamos nos referindo ao planejamento operacional. 

É esse planejamento que deve planejar os prazos, metas e recursos para a implantação 

de um projeto ou tarefa dentro da empresa. Por ser a última etapa do planejamento, o 

operacional deve ser um plano mais detalhado que os outros dois, tentando explicar 

cada tarefa isoladamente. 

d) Planejamentos mercadológico, financeiro e de produção são exemplos de 

planejamento tático. 

CORRETA. 
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O planejamento tático é o planejamento que abrange cada departamento, área ou setor 

da organização, trabalhando com decomposições dos objetivos, estratégias e políticas 

estabelecidos no planejamento estratégico. 

O planejamento mercadológico é um planejamento da área de vendas ou marketing. 

O planejamento financeiro é um planejamento da área de finanças. 

O planejamento de produção é um planejamento da área de produção. 

e) Os planejamentos tático e estratégico são de responsabilidade exclusiva dos 

executivos dos níveis mais altos da organização. 

INCORRETA. 

O planejamento estratégico é que é de responsabilidade exclusiva dos executivos dos 

níveis mais altos da organização. O planejamento tático é definido no nível 

intermediário, em cada departamento da organização. 

GABARITO: D. 

 

 (FGV - Agente Público (TCE-BA)/2014) 

A função da Administração de Planejamento evoluiu muito nas últimas décadas. 

Em relação a essa função, assinale a afirmativa incorreta. 

a) Permite avaliar e diagnosticar situações atuais, estabelecer objetivos e metas a 

serem alcançados e traçar estratégias para se alcançar esses resultados. 

b) As empresas só conseguem consolidar sua função de organização se a função 

planejamento identificou para onde a empresa quer ir. 

c) Os três níveis principais de planejamento das empresas são o estratégico, o tático e 

o operacional. 

d) Os planejamentos mercadológico, financeiro e da produção de uma empresa se 

inserem basicamente no nível operacional. 

e) Os executivos de uma empresa só conseguem exercer a função de direção se foi 

previamente estabelecido com clareza o que a empresa quer alcançar e como estão 

organizados os seus recursos financeiros, humanos, materiais etc. 

Comentário: 

Análise das afirmativas. 

a) Permite avaliar e diagnosticar situações atuais, estabelecer objetivos e metas 

a serem alcançados e traçar estratégias para se alcançar esses resultados. 

CORRETA. 

O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os 

objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Trata-se, pois, de 

um modelo teórico para a ação futura. Começa com a determinação dos objetivos e 

detalha os planos necessários para atingi-los da melhor maneira possível. 

b) As empresas só conseguem consolidar sua função de organização se a função 

planejamento identificou para onde a empresa quer ir. 

CORRETA. 
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O planejamento figura como a primeira função administrativa, por ser aquela que serve 

de base para as demais funções. 

Pelo princípio da precedência do planejamento, temos que o planejamento é uma função 

administrativa que vem antes das demais (organização, direção e controle). Na prática, 

torna-se difícil elencar uma sequência exata das funções administrativas, mas, de forma 

geral, o planejamento deverá ser elaborado no início do processo administrativo, 

assumindo, assim, um papel de maior importância em relação às demais funções. 

c) Os três níveis principais de planejamento das empresas são o estratégico, o 

tático e o operacional. 

CORRETA. 

O planejamento ocorre nos três diferentes níveis hierárquicos dentro da organização: 

nível estratégico (planejamento estratégico), nível intermediário (planejamento tático) 

e nível operacional (planejamento operacional). 

d) Os planejamentos mercadológico, financeiro e da produção de uma empresa 

se inserem basicamente no nível operacional. 

INCORRETA. 

O planejamento tático é que é o planejamento que abrange cada departamento, área 

ou setor da organização, trabalhando com decomposições dos objetivos, estratégias e 

políticas estabelecidos no planejamento estratégico. Assim: 

- O planejamento mercadológico é o planejamento tático da área de vendas ou 

marketing. 

- O planejamento financeiro é o planejamento tático da área de finanças. 

- O planejamento da produção é o planejamento tático da área de produção. 

e) Os executivos de uma empresa só conseguem exercer a função de direção se foi 

previamente estabelecido com clareza o que a empresa quer alcançar e como estão 

organizados os seus recursos financeiros, humanos, materiais etc. 

CORRETA. 

O planejamento figura como a primeira função administrativa, por ser aquela que serve 

de base para as demais funções. Apesar da possível sobreposição na prática, um gestor 

deve planejar (planejamento) e organizar os recursos para alcance da estratégia 

organizacional (organização), dirigindo-a (direção) e certificando-se de que a 

organização está seguindo o rumo de seus objetivos (controle). 

GABARITO: D. 

 

 (CESPE - Técnico Judiciário (TJ CE)/Técnico-Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2014) 

Acerca do planejamento em organizações, assinale a opção correta. 

a) Nas organizações, não se estabelecem planos permanentes, dado os planos terem 

sempre natureza transitória. 

b) As metas correspondem aos objetivos quantificados de uma organização. 
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c) Planejamentos operacionais são desenvolvidos pela cúpula administrativa e são 

realizados, conjecturalmente, a longo prazo. 

d) Os planos são estruturas que envolvem macroaspectos das organizações e que 

originam os planejamentos. 

e) Não se devem adotar objetivos quantitativos no planejamento, dado serem difíceis 

de mensurar na realidade organizacional. 

Comentário: 

Análise das alternativas. 

a) Nas organizações, não se estabelecem planos permanentes, dado os planos 

terem sempre natureza transitória. 

INCORRETA. 

Cuidado para não confundir o planejamento permanente com planejamento estático. 

Apesar da máxima de que o planejamento deve ser flexível, isso não impede que haja 

planejamentos permanentes. 

O planejamento é permanente, pois vivemos em um ambiente de mercado 

turbulento e mutável; logo, as organizações devem criar e manter constantemente um 

plano estratégico, já que nenhum plano se mantém com as mudanças ambientais. 

Um exemplo de planejamento permanente é aquele contendo os objetivos de caráter definitivo, 

tais como aqueles associados à missão e à visão da empresa, e ainda, contendo políticas e 

diretrizes institucionais que orientam a distribuição formal do poder dentro da empresa, 

procedimentos de rotina que orientam os processos e as atividades que levam a cumprir os 

objetivos de caráter definitivo. Assim, se há planejamento permanente, há planos permanentes. 

b) As metas correspondem aos objetivos quantificados de uma organização. 

CORRETA. 

As metas são desdobramentos dos objetivos e refletem uma posição no futuro. 

Relacionam-se ao tempo e a valores, exigindo desses fatores para se tornarem objetivos 

quantificados. Em suma, metas são as formas que aplicamos para atingirmos os 

objetivos. Geralmente, são medidores quantitativos.  

Vamos a um exemplo? 

Suponhamos que determinado objetivo de um planejamento da área de recursos humanos 

(planejamento tático) seja o seguinte: “APLICAR MELHORAS CONTÍNUAS À SAÚDE E 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO”. Perceba que o objetivo não é, necessariamente, um 

valor numérico. 

Agora, suponhamos que o desdobramento desse objetivo ocorre pelas seguintes metas: “Reduzir 

em 30% o índice de absenteísmo até 2018”. Observe, agora, que a meta é, necessariamente, 

uma medida quantitativa. 

c) Planejamentos operacionais são desenvolvidos pela cúpula administrativa e 

são realizados, conjecturalmente, a longo prazo. 

INCORRETA. 

É o planejamento estratégico, e não o planejamento operacional, aquele 

planejamento que é desenvolvido pela cúpula organizacional, possuindo projeção a 

longo prazo, tendo seus efeitos e consequências estendidos a vários anos pela frente. 
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d) Os planos são estruturas que envolvem macroaspectos das organizações e que 

originam os planejamentos. 

INCORRETA. 

Os planos até podem envolver macroaspectos, como por exemplo, um plano 

estratégico. Plano corresponde a um documento formal que constitui na consolidação 

das informações e atividades desenvolvidas no processo de planejamento; é o limite da 

formalização do planejamento. Reforçando: enquanto o planejamento é uma atividade 

mental, o plano é o que formaliza essa atividade mental, transcrevendo-a para o papel.  

Logo, os planejamentos é que originam os planos, e não o contrário. 

e) Não se devem adotar objetivos quantitativos no planejamento, dado serem 

difíceis de mensurar na realidade organizacional. 

INCORRETA. 

Os objetivos se consubstanciam nos resultados futuros que se pretende atingir. São 

alvos que a organização seleciona e busca atingir em um período pré-determinado.  

Em regra, os objetivos não são, necessariamente, valores numéricos; no entanto, nada 

impede de que se adote medições quantitativas. Um exemplo de objetivo quantitativo 

seria o seguinte: “AUMENTAR O GIRO DE ESTOQUE EM PERÍODOS SAZONAIS DE 

ENTRESSAFRA”. 

Ainda, a questão erra ao afirmar que os objetivos são difíceis de mensurar a realidade 

organizacional, pois eles são componentes de indicadores organizacionais, ou seja, são 

capazes de mensurar diversos desempenhos. 

GABARITO: B. 

 

 (FEPESE - Analista de Contas Públicas (MP TCE-

SC)/Administração/2014) 

Considere as seguintes afirmativas sobre o planejamento organizacional: 

1. Divide-se em tático, operacional e estratégico. 

2. Conceitua-se como uma etapa de definição do que precisa ser feito e de que maneira 

deve ser feito. 

3. Por se tratar de um processo centralizado, ele limita a integração. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a) É correta apenas a afirmativa 1. 

b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 

Comentário: 

Análise das afirmativas. 

1. Divide-se em tático, operacional e estratégico. 
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CORRETA. 

O planejamento organizacional ocorre em três diferentes níveis hierárquicos: 

planejamento ESTRATÉGICO, planejamento TÁTICO e planejamento OPERACIONAL. 

Tenha em mente a seguinte ideia:  

 O planejamento estratégico é global, considerando a organização como um 

todo; logo, orienta o planejamento tático. 

 O planejamento tático é mais setorial; logo, considera as prescrições gerais do 

planejamento estratégico e detalha isso mais especificamente para o 

departamento, área ou setor. 

 O planejamento operacional “bate” em cima das tarefas, operações, atividades; 

logo, considera, de forma mais específica, o planejamento tático e, por 

consequência, as prescrições gerais do planejamento estratégico. 

2. Conceitua-se como uma etapa de definição do que precisa ser feito e de que 

maneira deve ser feito. 

CORRETA. 

O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são 

os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. É definir onde se 

pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência. Trata-se de 

um modelo para minha ação futura.  

3. Por se tratar de um processo centralizado, ele limita a integração. 

INCORRETA. 

O planejamento é descentralizado, pois ocorre nos três níveis genéricos da 

organização. Ainda, o planejamento é integrado, pois os vários planos que são 

elaborados pelos escalões da organização devem ser integrados entre as áreas e 

subáreas. 

GABARITO: B. 

 

 (FCC - Agente de Defensoria Pública (DPE 

SP)/Administrador/2015) 

O planejamento dos programas e projetos visando a alcançar as estratégias de uma 

determinada organização é chamado de Planejamento 

a) Operacional. 

b) Regional. 

c) Estratégico. 

d) Global. 

e) Tático. 

Comentário: 

Pessoal, precisamos estar atentos ao enunciado da questão. Note que se quer alcançar 

uma estratégia de determinada organização, por meio de algum programa ou projeto. 

Sabemos que a estratégia já está definida no planejamento estratégico. Como vou 
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alcançar essa estratégia? Por meio de algum detalhamento do planejamento tático. 

Vejamos um exemplo! 

Suponhamos que a estratégia prevista no planejamento estratégico seja: “ELEVAR 

O NÍVEL DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL DOS INTEGRANTES DA 

ORGANIZAÇÃO”. 

Para que essa estratégia seja alcançada, vamos precisar de um “PROGRAMA ou 

PROJETO DE TREINAMENTO” na área de gestão de pessoas. Ora, se falamos de área, 

estamos falando de planejamento tático. 

Por sua vez, as especificações do programa estarão definidas no planejamento 

operacional, a exemplos de respostas aos seguintes questionamentos: “De que modo 

as atividades de avaliação de treinamento serão desenvolvidas?” ou “Quais 

características dos instruendo serão consideradas para o treinamento X”? 

Assim, o planejamento dos programas e projetos visando a alcançar as estratégias de 

uma determinada organização é chamado de Planejamento Tático. 

GABARITO: E. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/2011) 

Uma característica essencial do planejamento estratégico é 

a) focar o enfrentamento da instabilidade ambiental de curto prazo. 

b) potencializar o efeito sinérgico das competências organizacionais. 

c) ser um desdobramento do planejamento operacional setorial da organização. 

d) evitar as incertezas ambientais por meio de estratégias detalhadas de ações táticas. 

e) centralizar o planejamento nos níveis gerenciais, evitando a descentralização de 

ações. 

Comentário: 

A letra A está INCORRETA. De fato, o ambiente das organizações é instável, sujeito a 

mudanças. No entanto, o planejamento estratégico possui abrangência de longo prazo, 

e não curto prazo. 

A letra B está CORRETA. As competências organizacionais são aquelas competências 

referentes à cultura corporativa e à estrutura da organização. Estão relacionadas com 

a vida íntima (modus vivendi) da organização. Logo, as competências 

organizacionais são inerentes à organização como um todo. 

Em longo prazo, essas competências organizacionais transformam-se em vantagem 

competitiva para a organização, ou seja, uma capacitação básica que permite que a 

organização possa competir e crescer. Daí se dizer que o planejamento estratégico 

potencializa o efeito sinérgico das competências organizacionais. 

A letra C está INCORRETA. O planejamento operacional é que é um desdobramento 

do planejamento estratégico, e não o inverso. 

A letra D está INCORRETA. O primeiro erro está no fato de que o planejamento não 

evita as incertezas. O segundo erro está no fato de que as estratégias são detalhadas 

em ações táticas no planejamento tático, e não no estratégico. 
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A letra E está INCORRETA. O planejamento é descentralizado, pois ocorre nos três 

níveis genéricos da organização: estratégico, tático e operacional.  

GABARITO: B. 

 

 (ESAF - Analista de Finanças e Controle (CGU)/Auditoria e 

Fiscalização/2004) 

O processo de planejamento é uma aplicação do processo decisório e constitui uma 

ferramenta utilizada pela organização e pelas pessoas para administrar sua relação com 

o futuro. 

Identifique a opção que expressa corretamente uma atitude proativa da organização. 

a) Numa organização que tem uma atitude proativa, o processo de planejamento lhe 

permite elevar o grau de controle sobre o futuro dos sistemas internos e das relações 

com o ambiente. Isso significa que ela necessita interferir no curso dos acontecimentos, 

criar o futuro, enfrentar eventos futuros conhecidos ou previsíveis, bem como coordenar 

recursos entre si. 

b) Numa organização que tem uma atitude proativa, o processo de planejamento lhe 

permite estabelecer e analisar séries históricas, realizar estudo de relações causais. Isso 

significa que ela necessita interferir nas forças internas e externas, criar o futuro, 

explicitar objetivos principais e específicos, bem como estabelecer meios de controle de 

eventos e recursos. 

c) Numa organização que tem uma atitude proativa, o processo de planejamento lhe 

permite definir objetivos, meios de execução, políticas, procedimentos e meios de 

controle. Isso significa que ela necessita interferir no curso dos acontecimentos, criar o 

futuro, enfrentar eventos futuros conhecidos ou previsíveis, bem como coordenar 

recursos entre si. 

d) Numa organização que tem uma atitude proativa, o processo de planejamento lhe 

permite elevar o grau de controle sobre o futuro dos sistemas internos e das relações 

com o ambiente. Isso significa que ela necessita interferir nas forças internas e 

externas, criar o futuro, explicitar objetivos principais e específicos, bem como 

estabelecer meios de controle de eventos e recursos. 

e) Numa organização que tem uma atitude proativa, o processo de planejamento lhe 

permite estabelecer e analisar séries históricas, realizar estudo de relações causais. Isso 

significa que ela necessita interferir no mercado de clientes e fornecedores, estabelecer 

planos estratégicos e operacionais de longo prazo, bem como investir em processos 

informatizados. 

Comentário: 

Segundo Maximiano (2000)11, uma das explicações para a capacidade de resposta aos 

desafios externos e internos é a atitude dos administradores em relação ao futuro. 

Nesse contexto, o autor enfatiza que a atitude pode ser proativa ou reativa. 

                                       
 

11 MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2000. 
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A atitude proativa é representada pelas forças que desejam e impulsionam as mudanças 

nos objetivos e na mobilização dos recursos, provocando modificações que permitem à 

organização alterar dinamicamente seus sistemas internos e suas relações com o 

ambiente. Numa organização proativa, o processo de planejamento possibilita elevar o 

grau de controle sobre o futuro dos sistemas internos e das relações com o ambiente. 

A atitude reativa é representada pelas forças que desejam e preservam a estabilidade, 

a manutenção do status quo. É a atitude dos administradores que processam 

negativamente o feedback que vem do ambiente externo e de dentro da própria 

organização. 

Assim, temos que a letra A reproduz os ensinamentos do autor retromencionado. 

GABARITO: A. 

 

 (ESAF - Agente Executivo da CVM/2010) 

Abaixo encontram-se arroladas seis fases do planejamento organizacional. Após avaliá-

las individualmente, ordene-as conforme a sequência em que elas devem ser 

executadas pela organização. 

Ao final, selecione a opção que expresse a ordem sequencial correta. 

(1) Avaliação de objetivos e planos. 

(2) Implantação. 

(3) Avaliação do contexto. 

(4) Definição dos meios de execução. 

(5) Verificação de objetivos e planos disponíveis. 

(6) Definição dos mecanismos de controle. 

a) 1, 2, 3, 5, 6, 4 

b) 3, 5, 4, 6, 2, 1 

c) 4, 6, 5, 1, 3, 2 

d) 5, 6, 1, 3, 4, 2 

e) 3, 5, 1, 4, 6, 2 

Comentário: 

Já vimos que, em se tratando de fases do planejamento estratégico, o assunto não é 

consenso entre os autores.   

Diante dessa indefinição doutrinária, ficamos na indecisão se a primeira etapa seria a 

sequência “(3) Avaliação do contexto” ou sequência “(5) Verificação de objetivos e 

planos disponíveis”. Nesse caso, temos que recorrer à combinação da sequência, que 

se resumem às alternativas “B”, “D” e “E”. 

Em relação à sequência da alternativa “B”, temos que a “definição dos meios de 

execução (4)” e a “definição dos mecanismos de controle (6)” não podem ocorrer antes 

mesmo da avaliação dos objetivos e planos. Logo, incorreta. 

Em relação à sequência da alternativa “D”, temos a definição dos mecanismos de 

controle antes mesmo da avaliação de objetivos e planos, tornando essa opção inválida. 
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Por fim, correta a alternativa “E”, com a seguinte sequência possível: (perceba que tudo 

que antecede a implantação refere-se à própria função de planejar): 

(3) Avaliação do contexto. 

(5) Verificação de objetivos e planos disponíveis. 

(1) Avaliação de objetivos e planos. 

(4) Definição dos meios de execução. 

(6) Definição dos mecanismos de controle. 

(2) Implantação. 

GABARITO: E. 

 

 (ESAF - Analista de Finanças e Controle (STN)/Desenvolvimento 

Institucional/2005) 

Planejamento é um processo de 

I. definir resultados a serem alcançados. 

II. distribuir os recursos disponíveis. 

III. pensar o futuro. 

IV. assegurar a realização dos objetivos. 

V. realizar atividades. 

Escolha a opção que indica corretamente o entendimento de planejamento. 

a) III e V 

b) II 

c) I e IV 

d) I 

e) V 

Comentário: 

Análise das assertivas: 

I. definir resultados a serem alcançados. 

Função PLANEJAMENTO - O planejamento é a função administrativa que determina 

antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para 

alcançá-los. 

II. distribuir os recursos disponíveis. 

Função ORGANIZAÇÃO – A organização é a forma de coordenar todos os recursos da 

empresa, sejam humanos, financeiros ou materiais, alocando-os da melhor forma 

segundo o planejamento estabelecido. 

III. pensar o futuro. 

O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os 

objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Trata-se, pois, de 
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um modelo teórico para a ação futura. Começa com a determinação dos objetivos e 

detalha os planos necessários para atingi-los da melhor maneira possível. 

Assim, planejar é definir os objetivos e escolher antecipadamente o melhor curso de 

ação para alcançá-los. O planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser 

feito, quando, como e em que sequência. Ora, pensar antecipadamente é pensar no 

futuro. Ocorre que a banca ESAF não entende que o planejamento seja “pensar o 

futuro”. Não conheço nenhuma outra questão da banca que cobre esse entendimento, 

mas é bom estarmos atentos! 

IV. assegurar a realização dos objetivos. 

V. realizar atividades. 

Função DIREÇÃO - A direção é a função administrativa que se refere às relações 

interpessoais dos administradores em todos os níveis da organização e os seus 

respectivos subordinados. Logo, busca assegurar a realização dos objetivos planejados 

e organizados através de ações e atividades.  

GABARITO DA BANCA: D. 

 

 (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil/2012) 

Entre as opções abaixo selecione a mais correta. 

a) No nível institucional o planejamento envolve a determinação de objetivos 

departamentais e operacionais. 

b) No nível intermediário o planejamento é tático e trata da alocação de recursos. 

c) No nível intermediário o planejamento desdobra estratégias em planos operacionais. 

d) No nível operacional o planejamento desdobra planos operacionais em planos 

estratégicos. 

e) No nível operacional o planejamento desdobra planos estratégicos em operacionais. 

Comentário: 

Considera-se a existência de planos nos três níveis clássicos que sintetizam a estrutura 

hierárquica vertical de uma organização: estratégico (também denominado 

institucional), tático (também denominado intermediário, funcional, departamental ou 

administrativo) e operacional. 

Assim, a sequência lógica do processo de planejamento é: primeiramente, é elaborado 

o plano estratégico, no nível institucional; em seguida, ele é desdobrado em planos 

táticos, no nível intermediário; por fim, os planos táticos são desdobrados em planos 

operacionais, no nível operacional. 

Vamos às alternativas: 

a) No nível institucional o planejamento envolve a determinação de objetivos 

departamentais e operacionais. 

Incorreta. No nível institucional (sinônimo de estratégico) são determinados os 

objetivos estratégicos. No planejamento tático são determinados os objetivos 

departamentais. Já no planejamento operacional são determinados os objetivos 

operacionais. 
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b) No nível intermediário o planejamento é tático e trata da alocação de recursos. 

Correta. No nível intermediário é realizado o planejamento tático, que tratará da 

alocação de recursos nas diversas áreas departamentais da organização. 

c) No nível intermediário o planejamento desdobra estratégias em planos 

operacionais. 

Incorreta. No nível intermediário são desdobradas estratégias em 

planos departamentais. 

d) No nível operacional o planejamento desdobra planos operacionais em planos 

estratégicos. 

Incorreta. No nível operacional o planejamento desdobra 

planos departamentais (táticos) em planos operacionais. 

e) No nível operacional o planejamento desdobra planos estratégicos em 

operacionais. 

Incorreta. No nível operacional são desdobrados planos táticos em operacionais. 

GABARITO: B. 

 

 (ESAF - Assistente Técnico-Administrativo (MF)/2012) 

São princípios do planejamento que compõem a administração estratégica, exceto: 

a) Inerência. 

b) Universalidade. 

c) Fracionamento. 

d) Previsão. 

e) Flexibilidade. 

Comentário: 

A letra A está correta, pois a inerência diz respeito ao planejamento como parte 

indispensável do processo de administração. 

A letra B está correta, pois a universalidade refere-se ao planejamento englobando 

todo o conjunto das variáveis e ações organizacionais. 

A letra C está incorreta, pois o planejamento não dever ser fracionado, mas possuir a 

característica da unidade, formando um conjunto coerente. 

A letra D está correta, pois o planejamento trata de estabelecer as relações da 

organização com o ambiente futuro. 

A letra E está correta, pois a flexibilidade diz respeito ao planejamento ser adaptável 

a partir das mudanças ambientais e do aprendizado organizacional. 

GABARITO: C. 

 

 (ESAF - Analista Administrativo (DNIT)/Administrativa/2013) 

Leia os trechos a seguir. 
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Primeira afirmativa: 

O planejamento estratégico é o processo de elaborar a estratégia – trata-se de um 

conjunto de grandes decisões tomadas pelo grupo diretivo. Os planos táticos se dão 

normalmente no nível gerencial e geralmente consistem em operacionalizar as grandes 

decisões estratégicas. Já os planos operacionais representam a materialização das 

decisões estratégicas e táticas. Assim, comprar uma nova empresa, definir uma nova 

linha de produtos ou a nova estrutura organizacional, e decidir se vai comprar de um 

fornecedor ou de outro, bem como a política de preços da empresa, são consideradas 

decisões que compreendem o planejamento estratégico e os planos tático e operacional, 

respectivamente. 

Segunda afirmativa: 

Tais decisões caracterizam-se por ter influência no longo prazo e por impactar a 

organização como um todo; por impactar no médio prazo e sua extensão reduzir-se a 

um conjunto de áreas ou setores da organização; e por ter impacto, em teoria, no curto 

prazo e sua extensão afetar área ou setor específico, respectivamente. 

A respeito dessas duas afirmativas, é correto afirmar que: 

a) somente a primeira afirmativa está correta. 

b) somente a segunda afirmativa está correta. 

c) as duas afirmativas estão incorretas. 

d) as duas afirmativas estão corretas e a segunda justifica a primeira. 

e) as duas afirmativas estão corretas, mas a segunda não justifica a primeira. 

Comentário: 

A resposta é a letra D. 

Comumente, dizemos que o planejamento abrange três níveis organizacionais: 

 Planejamento estratégico: foco no longo prazo, analisa questões genéricas e 

abrangentes, foca na organização como um todo. 

 Planejamento tático: é intermediário, focado no médio prazo, não é tão 

genérico, aborda cada unidade organizacional (departamento) separadamente, 

detalha o planejamento estratégico (geral) para o setor ou departamento.  

 Planejamento operacional: foco nas tarefas, é detalhado, orientado para o curto 

prazo, analisa cada operação separadamente, operacionaliza os planos 

estratégico e tático. 

Perceba, portanto, que a primeira afirmativa está correta; a segunda afirmativa, além 

de também estar correta, justifica a primeira.  

GABARITO: D. 

 

 (ESAF - Técnico Administrativo (DNIT)/Administrativa/2013) 

Planejamento é uma ferramenta importante na condução das organizações. Sobre esse 

tema, indique a opção correta. 

a) O plano tático estabelece missão, produtos e serviços oferecidos pela organização. 
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b) O planejamento estratégico alcança apenas os níveis institucional e gerencial, não 

contemplando orientações para o nível operacional. 

c) O planejamento tático abrange toda a organização, definindo a sua relação com o 

seu ambiente. 

d) O plano operacional traduz o plano estratégico em ações especializadas, como 

marketing, operações e outros. 

e) Planejamento operacional define atividades e recursos que possibilitam a realização 

de objetivos estratégicos ou funcionais. 

Comentário: 

Vamos às alternativas. 

a) O plano tático estabelece missão, produtos e serviços oferecidos pela 

organização. 

Incorreta. 

Essas definições são destacadas na elaboração do planejamento estratégico. O nível 

estratégico é aquele que geralmente é executado com uma visão de longo prazo e, dada 

à sua natureza e seu grau de importância para a organização, representa um impacto 

mais amplo, profundo e duradouro sobre a mencionada organização. 

b) O planejamento estratégico alcança apenas os níveis institucional e gerencial, 

não contemplando orientações para o nível operacional. 

Incorreta. 

O planejamento estratégico deve contemplar uma série de decisões que deverão ser 

tomadas nos demais níveis hierárquicos da organização (níveis estratégicos, táticos e 

operacionais). 

c) O planejamento tático abrange toda a organização, definindo a sua relação 

com o seu ambiente. 

Incorreta. 

Essa é a função do planejamento estratégico. 

d) O plano operacional traduz o plano estratégico em ações especializadas, como 

marketing, operações e outros. 

Incorreta. 

Na realidade, o plano operacional traduz o plano tático em ações especializadas. 

e) Planejamento operacional define atividades e recursos que possibilitam a 

realização de objetivos estratégicos ou funcionais. 

Correta. 

Perfeito! O plano operacional direciona seus esforços para cada processo ou projeto da 

organização. São aplicadas em setores específicos e apresentam impactos limitados. O 

tempo de planejamento no nível operacional, é a curto prazo. As decisões do nível 

operacional, por serem relativamente fáceis, são revistas a todo momento, quando 

necessárias, exatamente ao contrário do que ocorre com as decisões táticas e, de modo 

especial, com as decisões estratégicas. 
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GABARITO: E. 
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2 Planejamento estratégico 

2.1 Conceito, características e elementos 

básicos 

O planejamento estratégico (também chamado de planejamento global) consiste em 

elaborar objetivos que considerem a relação da organização com seu ambiente externo, 

mas levando em conta tanto as forças e fraquezas internas quanto as oportunidades e 

ameaças externas. É o planejamento determinante para o futuro da organização como 

um todo, já que envolve a tomada de decisão sobre os objetivos estratégicos e 

estratégias de longo prazo. São responsáveis pelo desenvolvimento e execução do 

planejamento estratégico os altos executivos. É o planejamento do nível superior, 

estratégico ou institucional. 

O planejamento estratégico é dito global, pois orienta todo o sistema organizacional. 

Para isso, deve ser desdobrado e detalhado em planos táticos, os quais serão detalhados 

em planos operacionais; logo, é a combinação de todos os planos existentes na 

organização. 

 FIQUE LIGADO 

Os planejamentos tático e operacional são desdobramentos do planejamento estratégico, 

correto? Então, quando a banca mencionar algo do tipo "planejamento estratégico tático" ou 

"planejamento estratégico operacional", não se assuste! No primeiro caso, está a se tratar do 

planejamento tático; no segundo caso, trata-se do planejamento operacional. 

Analisando diversos autores, podemos relacionar as principais características do 

planejamento estratégico: 

 É projetado no longo prazo, tendo seus efeitos e consequências estendidos a 

vários anos pela frente. 

 Envolve a organização como uma totalidade, todos os recursos e áreas de 

atividade, e preocupa-se em atingir os objetivos em nível organizacional. 

 É definido pela cúpula da organização (nível institucional) e corresponde ao plano 

maior ao qual todos os demais estão subordinados. 

Segundo os autores Sá e Moraes (2005)12, os aspectos a serem considerados quando 

da elaboração de um plano estratégico envolvem os seguintes elementos básicos: 

 Missão - Qual é o negócio da organização? Definir o propósito da empresa de 

acordo com os seus acionistas e ambientes de negócios. 

 Diretrizes básicas - Quais são seus valores e principais linha de ação? 

Estabelecer orientações gerais para a ação delimitando as áreas de resultado da 

empresa conforme sua missão. 

                                       
 

12 SÁ, C. A.; MORAES, J. R. O orçamento estratégico: uma visão empresarial. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2005. 
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 Metas - Onde chegar? Quando? Quanto? Estabelecer posições pretendidas nas 

áreas de resultado identificadas, e coerentemente com a missão e diretrizes 

básicas. 

 Estratégias - Como chegar? Identificar ações para o cumprimento da missão e 

das metas, em conformidade com o ambiente de atuação. 

 Premissas - Quem faz o que? Como? Quando? Quanto? Estabelecer as 

orientações específicas que serão a base para a elaboração dos planos e 

orçamentos, atribuindo responsabilidades por resultados e ações para a 

efetivação das estratégias. 

 Planos e orçamentos - Com o que? Quanto? Quem? Quando? Estimar as 

necessidades dos recursos disponíveis e compatibilizá-los com as fontes 

possíveis, para o atendimento do que a organização precisa. 

 Acompanhamento e controle - Avaliar o cumprimento das metas e eficácia 

das estratégias, efetuando as correções necessárias. 

2.2 Etapas, fases ou sequência do planejamento 

estratégico 

Primeiramente, é importante analisarmos o enunciado das questões, verificando se 

estamos a tratar das etapas da função de planejamento ou do planejamento estratégico 

em si. 

A ideia inicial que devemos levar para a prova é a seguinte: 

 Quando a questão se referir à FUNÇÃO PLANEJAMENTO: o passo inicial é a 

definição de OBJETIVOS e METAS. 

 Quando a questão se referir ao PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o passo 

inicial, a priori, é o DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (análise externa, 

primeiramente, e, depois, análise interna), seguido da DEFINIÇÃO DE 

OBJETIVOS. Caso não contenha essa opção nas alternativas, procure pelo 

inverso: primeiro a definição dos objetivos e, depois, o diagnóstico. 

Pois bem: agora vamos aos detalhes de como alguns autores nos apresentam essas 

etapas! 

De acordo com Idalberto Chiavenato13, o modelo de planejamento estratégico segue 

cinco estágios, a saber: 

1. Formulação dos objetivos organizacionais. 

2. Análise externa do ambiente ou auditoria externa. 

3. Análise interna da empresa ou auditoria interna. 

4. Formulação das alternativas estratégicas e escolha estratégia a ser utilizada. 

5. Desenvolvimento de planos táticos e operacionalização da estratégia. 

                                       
 

13 CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna 
administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
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Vejamos como o autor enumera cada um desse estágios: 

1. Estágio da formulação de objetivos organizacionais 

A organização escolhe os objetivos globais que pretende alcançar no longo prazo e 

define a ordem de importância e prioridade em uma hierarquia de objetivos. 

Este primeiro estágio serve para identificar as alternativas estratégicas relevantes, ou 

seja, em qual direção estratégica a organização, como um todo, deve se dirigir. 

2. Estágio da análise externa do ambiente ou auditoria externa 

Uma vez definidos os objetivos, segue-se a análise para diagnosticar o ambiente 

externo da organização: mapear as condições externas da organização no sentido de 

fazer um conjunto de previsões sobre o futuro dessas condições. O lema dos autores 

neoclássicos é “prever e preparar”. 

Esse segundo estágio trata da análise do ambiente externo: as condições externas que 

impõem ameaças e oportunidades à organização.  

A análise externa envolve: 

 Mercados abrangidos pela empresa, características atuais e tendências futuras, 

oportunidades e perspectivas. 

 Concorrência ou competição, isto é, empresas que atuam no mercado, 

disputando os mesmos clientes, consumidores ou recursos. 

 Fatores externos, como a conjuntura econômica, tendências políticas, sociais, 

culturais, legais etc., que afetam a sociedade, a empresa e demais empresas. 

3. Estágio da análise interna ou auditoria interna 

Faz-se uma análise organizacional das condições internas para permitir uma avaliação 

dos pontos fortes e pontos fracos que a organização possui. Os pontos fortes constituem 

as forças propulsoras da organização que facilitam o alcance dos objetivos 

organizacionais, enquanto os pontos fracos constituem as limitações e restrições que 

dificultam ou impedem seu alcance. 

A análise interna envolve: 

 Análise dos recursos (recursos financeiros, máquinas, equipamentos, matérias-

primas, recursos humanos, tecnologia etc.) de que a empresa dispõe para as 

suas operações atuais e futuras. 

 Análise da estrutura organizacional da empresa, seus aspectos positivos e 

negativos, divisão de trabalho entre departamentos e unidades e como os 

objetivos organizacionais foram distribuídos em objetivos departamentais. 

 Avaliação do desempenho da empresa, em termos de lucratividade, produção, 

produtividade, inovação, crescimento e desenvolvimento dos negócios. 

 FIQUE LIGADO 

Em relação às etapas de análise de ambientes externo e interno, o ambiente das organizações 

é, tradicionalmente, decomposto em três camadas ou níveis de análise:  

Ambiente EXTERNO GERAL, também denominado macroambiente; 
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Ambiente EXTERNO DE TAREFAS, também denominado ambiente setorial, específico ou 

microambiente; e 

Ambiente INTERNO, que é a própria organização. 

AMBIENTE

GERAL

AMBIENTE

DE TAREFAS

AMBIENTE
INTERNO  

Nos ambientes EXTERNOS (ambiente geral e de tarefas), encontramos os fatores que não estão 

sob controle da organização. Já no ambiente INTERNO, encontram-se os fatores que a 

organização consegue controlar. 

De acordo com Chiavenato (2003)14, o ambiente GERAL é o meio mais amplo que envolve toda 

a sociedade humana e que funciona como um contexto abrangente que afeta a todos os seus 

componentes de modo genérico; já o ambiente DE TAREFAS é o meio mais próximo e imediato 

de cada organização. 

Enquanto o ambiente GERAL é visto como um meio que abrange diversas variáveis que geram 

impactos profundos nas esferas de todas as organizações (variáveis econômicas, tecnológicas, 

culturais, ecológicas, políticas, sociais, etc.), o ambiente DE TAREFAS é compreendido pelo 

nicho onde a organização desenvolve suas operações de obtenção de insumos, processamento 

e oferecimento de seus produtos e serviços, envolvendo fornecedores, clientes, concorrentes e 

agências reguladoras. 

Desse modo, a análise ou diagnóstico ambiental envolve buscar informações tanto do ambiente 

externo (geral e de tarefas) quanto do ambiente interno (própria organização). 

Pois bem!  

O diagnóstico estratégico EXTERNO é a maneira como a organização faz o mapeamento 

ambiental e a análise das oportunidades e ameaças que existem no ambiente. 

O diagnóstico estratégico INTERNO tem por finalidade colocar em evidência as deficiências e 

qualidades da organização. Assim, o ambiente interno abrange os aspectos relacionados às 

forças e fraquezas. 

4. Estágio da formulação da estratégia 

                                       
 

14 CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna 
administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
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Nessa fase, formulam-se as alternativas que a organização pode adotar para alcançar 

os objetivos organizacionais pretendidos, tendo em vista as condições internas e 

externas. 

As alternativas estratégicas constituem os cursos de ação futura que a organização 

pode adotar para atingir seus objetivos globais. 

Nesta perspectiva, o planejamento estratégico refere-se: 

 Ao produto (bens que a organização, produz ou serviços que presta) ou 

 Ao mercado (onde a organização coloca seus produtos ou bens ou onde presta 

seus serviços).  

5. Estágio de desenvolvimento de planos táticos e operacionalização da 

estratégia 

É a parte mais detalhada no processo de planejamento. A operacionalização da 

estratégia provoca um conjunto de hierarquias, em diferentes níveis e com diferentes 

perspectivas de tempo. 

No topo estão os planos estratégicos e abrangentes no longo prazo (em geral de cinco 

anos), seguidos pelos planos táticos de médio prazo, os quais dão origem aos planos 

operacionais a curto prazo.  

A posição de Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira15 considera quatro fases do 

planejamento estratégico: 

 Fase I: Diagnóstico organizacional 

 Fase II: Missão da empresa 

 Fase III: Instrumentos prescritivos e quantitativos 

 Fase IV: Controle e avaliação 

Fase I: Diagnóstico organizacional: é a determinação de como está a empresa. 

Suas etapas incluem: 

 Identificação da visão; 

 Identificação dos valores; 

 Análise interna; 

 Análise externa; 

 Análise dos concorrentes. 

Fase II: Missão da empresa: é a razão de ser da empresa. São suas etapas: 

 Estabelecimento da missão da empresa; 

 Estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais; 

 Estruturação e debate de cenários; 

 Estabelecimento da postura estratégica; 

                                       
 

15 OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologias e Práticas. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
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 Estabelecimento das macroestratégias e macropolíticas. 

Fase III: Instrumentos prescritivos e quantitativos: aonde se quer chegar e como 

chegar à situação desejada. 

 Instrumentos prescritivos: estabelecimento de objetivos, desafios e metas, de 

estratégias e políticas e de estabelecimento de projetos e planos de ação. 

 Instrumentos quantitativos: projeções econômico-financeiras do planejamento 

orçamentário. 

Fase IV: Controle e avaliação: verificação de como a empresa está indo para a 

situação desejada. São suas etapas: 

 Estabelecimento e análise de indicadores de desempenho; 

 Avaliação de desempenho dos profissionais envolvidos no processo; 

 Comparação do desempenho real com o esperado; 

 Análise dos desvios; 

 Tomada de ações corretivas; 

 Adição de informações ao processo de planejamento. 

O autor Roger Born16 propõe o seguinte roteiro para o planejamento estratégico: 

1. Análise da empresa, trazendo histórico, recursos e resultados, princípios 

norteadores (negócio, visão, valores e missão), cadeia de valores e fatores-chave 

de sucesso; 

2. Análise estratégica, trazendo a análise macroambiental com oportunidades e 

ameaças, cenários, análise da indústria (cinco forças competitivas de Porter), 

grupos estratégicos, matriz de competitividade, análise de mercado (qualitativa 

e quantitativa), segmentação, matriz GE e matriz SWOT;  

3. Formulação estratégica, com os objetivos estratégicos, estratégias 

empresariais, ações estratégicas, cronograma e orçamentos e controles 

estratégicos; e 

4. Análise financeira, trazendo a caracterização da empresa, DRE incremental do 

plano, projeção do DRE, projeção de balanço patrimonial, análises (horizontal e 

vertical) e cálculo do ROI. 

O processo de planejamento estratégico na visão de Samuel C. Certo e J. Paul Peter17 

ocorre da seguinte forma: 

Etapa 1 – Execução de uma análise do ambiente 

O processo de administração estratégica começa com a análise do ambiente, isto é, 

com o processo de monitorar o ambiente organizacional para identificar as 

oportunidades os riscos atuais e futuros. Nesse contexto, o ambiente organizacional é 

                                       
 

16 BORN, R. Construindo o Plano Estratégico – Cases Reais e Dicas Práticas. Porto Alegre: Sulina, 2007. 

17 CERTO, S. C.; PETER, J. P. Administração estratégica: planejamento e implantação da estratégia. São 
Paulo: McGraw Hill, 2000. 
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o conjunto de todos os fatores (internos e externos), que podem influenciar o progresso 

obtido por meio da realização dos objetivos. 

Etapa 2 – Estabelecimento de uma diretriz organizacional 

A segunda etapa do processo de administração estratégica é o estabelecimento da 

diretriz organizacional ou determinação da meta da organização. Há dois indicadores 

principais de direção para os quais uma organização é levada: a missão e os objetivos 

organizacionais.  

A missão organizacional é a finalidade de uma organização ou a razão de sua existência. 

Os objetivos são as metas das organizações. Entretanto, para estabelecer 

apropriadamente a meta organizacional, a administração deve saber em que se resume 

uma declaração da missão organizacional, entender a natureza dos objetivos 

organizacionais e adotar um processo efetivo e eficiente para determinar essa meta 

organizacional. 

Etapa 3 – Formulação de uma estratégia organizacional 

A terceira etapa do processo é a formulação da estratégia. Essa é definida como um 

curso de ação que permita que a organização alcance seus objetivos. Formular 

estratégias é projetar e selecionar ações que levem à realização dos objetivos 

organizacionais. O foco deve ser em como lidar satisfatoriamente com a concorrência. 

O sucesso da organização será resultado de uma boa análise do ambiente, bem como 

através da diretriz organizacional estipulada, utilizando, para isso, ações alternativas 

que garantam os resultados esperados. 

Etapa 4 – Implementação da estratégia organizacional 

Emergiram de etapas anteriores ao processo de administração. Nesta quarta etapa, 

colocam-se em ação as estratégias desenvolvidas no processo de administração 

estratégica. Sem a implementação efetiva da estratégia, as organizações são incapazes 

de obter os benefícios da realização de uma análise organizacional, do estabelecimento 

de uma diretriz organizacional e da formulação da estratégia organizacional.  

Etapa 5 – Controle estratégico 

O controle estratégico é um tipo especial de controle organizacional que se concentra 

no monitoramento e na avaliação do processo de administração estratégica no sentido 

de melhorá-lo e assegurar-lhe um funcionamento adequado. Entender o processo de 

controle estratégico e os papéis das auditorias estratégicas, além dos sistemas de 

informações e suas formas de complementar todo o processo de administração 

estratégica é fundamental para o seu êxito. 

2.3 Questões sem comentários 

 (FCC - Analista Judiciário (TRT 9ª Região)/Administrativa/2015) 

Uma das etapas relevantes do planejamento estratégico é o diagnóstico institucional ou 

estratégico, que, por seu turno, comporta uma análise interna e uma análise externa: 

I. a primeira, restrita e controlável, identifica os pontos fortes e fracos da organização. 

II. a segunda, ampla, identifica as ameaças e oportunidades. 

III. ambos, conjugadas, conduzem à identificação da missão e da visão da instituição. 

Está correto o que se afirma APENAS em 
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a) I e III. 

b) III. 

c) II. 

d) I. 

e) I e II. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRT 6ª Região)/Judiciária/"Sem 

Especialidade"/2012) 

Para focalizar adequadamente os objetivos da organização, quando esta utiliza o 

método do planejamento estratégico, o gestor deve, primeiramente, 

a) analisar as oportunidades e ameaças ambientais, assim como as potencialidades e 

vulnerabilidades internas da organização. 

b) definir o ambiente de tarefa, incluindo os usuários dos serviços, os fornecedores, os 

concorrentes e os órgãos regulamentadores. 

c) realizar uma análise detalhada das condições estruturais da organização, 

especialmente seus recursos financeiros, tecnológicos e humanos. 

d) motivar os colaboradores a implementar as mudanças necessárias para tornar viável 

o planejamento estratégico, especialmente no nível operacional. 

e) selecionar e treinar uma equipe qualificada para trabalhar alinhada ao planejamento 

estratégico e treinar suas lideranças para garantir o sucesso do projeto. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRF 3ª Região)/Apoio 

Especializado/Psicologia (do Trabalho)/2007) 

O planejamento estratégico deve ser estruturado considerando a análise 

a) das competências organizacionais, a análise de viabilidade, a formulação de políticas 

e a análise contábil. 

b) dos concorrentes, a análise das competências dos funcionários, a formulação de 

hipóteses e a análise de viabilidade. 

c) dos mercados emergentes, a análise econômica, a formulação de metas e a análise 

corporativa. 

d) da situação atual da empresa, a análise estratégica, a formulação da estratégia e a 

análise financeira. 

e) dos produtos, a análise dos investimentos, a formulação de procedimentos e a 

análise do orçamento. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/2011) 

Na elaboração do planejamento estratégico as três etapas iniciais são, 

sequencialmente: 

a) análise ambiental externa, formulação de alternativas e determinação dos objetivos. 
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b) análise organizacional interna, análise ambiental externa e determinação dos 

objetivos. 

c) determinação dos objetivos, formulação de alternativas e avaliação dos resultados. 

d) formulação de alternativas, elaboração do planejamento e avaliação dos resultados. 

e) determinação dos objetivos, análise ambiental externa e análise organizacional 

interna. 

 

 (FCC - Analista de Controle Externo (TCE-

GO)/Administrativa/2014) 

A administração estratégica é realizada em etapas. Intenções sobre o que a organização 

deseja ser e onde quer chegar, faz parte 

a) da Análise do Ambiente. 

b) do Estabelecimento de Diretrizes. 

c) da Implantação da Estratégia. 

d) da Formulação da Estratégia. 

e) do Controle Estratégico. 

 

 (FCC - Analista de Controle (TCE-PR)/Administração/2011) 

Segundo Carvalho (2002) e Oliveiras (2001), citando apenas dois autores, o modelo 

esquemático para elaboração de planejamento estratégico pressupõe cinco fases. A 

análise Matriz SWOT está na fase denominada 

a) diagnóstico estratégico. 

b) direcionamento estratégico. 

c) formulação de estratégias. 

d) implementação de estratégias. 

e) avaliação e controle. 

 

 (VUNESP - Analista Judiciário (TJ PA)/Administrativa/2014) 

Na quarta fase do planejamento estratégico, os meios que a empresa adota para 

alcançar os objetivos organizacionais pretendidos são revistos. Assim, é correto indicar 

como um elemento dessa fase a 

a) análise dos mercados abrangidos pela empresa. 

b) avaliação da matriz produto/mercado e suas alternativas. 

c) análise da concorrência ou da competição. 

d) análise da conjuntura econômica e as tendências políticas. 

e) avaliação do desempenho da empresa, em termos de lucratividade, produção, 

produtividade, inovação, crescimento e desenvolvimento dos negócios. 
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 (VUNESP - Analista Judiciário (TJ PA)/Administrativa/2014) 

A elaboração do planejamento estratégico exige quatro fases: 1 – formulação dos 

objetivos organizacionais, 2 – análise interna da empresa, 3 – análise externa da 

empresa e 4 – 

a) formulação das alternativas estratégicas. 

b) planejamento e desenvolvimento de produtos e mercados. 

c) planejamento e desenvolvimento de recursos. 

d) planejamento de novos processos. 

e) planejamento de operações. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (STJ)/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2015) 

Julgue o item seguinte, referente a planejamento estratégico e estratégias 

organizacionais.  

Embora não exista uma metodologia universalmente aceita, é muito utilizado o 

planejamento estratégico em quatro fases básicas, quais sejam: elaboração do 

diagnóstico estratégico; definição da missão da empresa; determinação de 

instrumentos prescritivos e quantitativos; e controle e avaliação. 

 

 (CESPE - Administrador (MJ)/2013) 

No que se refere ao planejamento estratégico, julgue o próximo item. 

O diagnóstico estratégico, considerado a primeira fase de um planejamento estratégico, 

baseia-se em uma análise interna da organização a fim de evidenciar suas deficiências 

e qualidades. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (TST)/Administrativa/2003) 

O planejamento estratégico ocupa, entre outros, papel importante na definição dos 

cursos de ação a serem seguidos por uma empresa. 

Com relação ao planejamento estratégico, julgue o item que se segue. 

O planejamento estratégico tem início com a elaboração do diagnóstico estratégico, e 

posteriormente a organização estabelece sua missão, seus valores, seus objetivos, suas 

estratégias e metas. 

 

 (CESPE - Auditor do Tribunal de Contas da União/2007) 

Com relação a planejamento estratégico e a processo de planejamento, julgue os itens 

a seguir. 

O controle e a avaliação do processo de planejamento estratégico devem levar em conta 

as fontes de informações sobre o desenvolvimento desse planejamento, destacando-se 
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os usuários do sistema cujas informações são imprescindíveis para efeito de cruzamento 

com as dos coordenadores de desenvolvimento. 

 

 (ESAF - Auditor Federal de Controle Externo/Apoio Técnico e 

Administrativo/Análise de Sistemas/2002) 

O processo de decisão dos objetivos da empresa, das mudanças nesses objetivos, dos 

recursos utilizados para atingi-los e das políticas que deverão governar a aquisição, 

utilização e disposição desses recursos caracteriza 

a) o planejamento tático. 

b) o planejamento estratégico. 

c) o planejamento sistêmico. 

d) a decisão estratégica. 

e) a decisão tática. 

 

 (CESPE - Analista Administrativo (TCE-ES)/Informática/2013) 

Com relação às etapas para elaboração do planejamento estratégico, assinale a opção 

correta. 

a) Na primeira etapa do planejamento estratégico, são verificados os acertos e as falhas 

da implementação ou da estratégia em relação aos objetivos. 

b) As etapas de um plano estratégico não possuem limite de tempo, visto que as 

estratégias podem ser alteradas durante a sua execução. 

c) Independentemente da organização e da metodologia adotada, a sequência de 

etapas para elaboração de um plano estratégico é rígida e sem variações. 

d) As etapas do plano estratégico devem ter início e fim, além de não serem 

concorrentes ou paralelas no cômputo total. 

e) A orientação adotada por uma organização e a sua função são repensadas na etapa 

de avaliação da estratégia vigente. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (TRT 8ª Região)/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2016) 

Assinale a opção correta a respeito de planejamento estratégico, tático e operacional. 

a) Para a formulação da estratégia de uma instituição, segundo a análise SWOT, é 

relevante que se avalie o ambiente interno com a finalidade de se identificarem as 

oportunidades e as ameaças existentes dentro da organização. 

b) Os planos operacionais correspondem à tradução e à interpretação das decisões 

estratégicas e são realizados nos níveis intermediários de uma instituição. 

c) A definição da visão de uma instituição é compreendida como uma etapa do 

planejamento estratégico, com o foco no futuro e naquilo que se pretende alcançar no 

longo prazo. 
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d) O planejamento estratégico, para ser eficaz, deve possuir conteúdo detalhado e 

analítico, e a amplitude de sua abrangência deve ser orientada para cada unidade 

organizacional. 

e) Com o detalhamento das tarefas, os planos de curto prazo para dar cobertura às 

atividades individuais dos servidores de um órgão são inerentes ao planejamento tático. 

 

 (FCC - Auditor do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo/2008) 

O Planejamento Estratégico 

I. enfatiza metas precisas que podem ser alcançadas em curto prazo, tendo em vista 

reduzir a incerteza que predomina em ambientes competitivos. 

II. tem como foco central a relação entre a análise ambiental externa e a análise 

organizacional interna, tendo em vista a formulação de objetivos de longo prazo. 

III. visa obter um efeito de sinergia entre as capacidades e as potencialidades da 

organização, envolvendo-a como um todo. 

IV. pressupõe a separação entre fatores ambientais externos e internos, enfatizando os 

comportamentos estratégicos reativos das pessoas dentro da organização. 

V. deve envolver de forma exclusiva a alta gerência da organização, por enfatizar a 

relação entre conhecimento técnico e capacidade de previsão. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I, II e IV. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) III, IV e V. 

e) IV e V. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRT 3ª Região)/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2009) 

Com relação ao planejamento estratégico, considere: 

I. Toda organização deve estar envolvida, inclusive recursos, potencialidades e 

habilidades, com o objetivo de se alcançar o efeito holístico e a sinergia resultantes da 

interação de todos esses fatores. 

II. Como instrumento de tipo genérico, o planejamento estratégico não pode ser 

desdobrado em planos táticos e operacionais. 

III. É orientado para a relação entre a empresa e seu ambiente de tarefa, ficando 

exposto às incertezas e à imprevisibilidade dos eventos ambientais. 

IV. O planejamento estratégico de uma organização não pode incluir o desejo de 

assegurar a continuidade, pois este é adequado apenas ao objetivo de expansão de 

atividades ou aumento de produtividade. 
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V. Quando o objetivo estratégico é organizacional e global, os retornos positivos devem 

beneficiar todos os shareholders da organização, mas não os stakeholders. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I, II, III e V. 

b) I e III. 

c) II, III, IV e V. 

d) II, III e V. 

e) II e IV. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRT 3ª Região)/Apoio 

Especializado/Estatística/2009) 

Com relação ao planejamento estratégico na sociedade contemporânea, considere: 

I. O ponto de partida do planejamento estratégico não é o de reduzir a incerteza, mas 

desafiá-la utilizando a criatividade e a inovação. 

II. A adaptação da organização a um ambiente instável deve ser feita por meio de um 

retorno constante ao equilíbrio, limitando o leque de escolhas disponíveis. 

III. O planejamento estratégico deixa em segundo plano a localização de 

potencialidades, deslocando seu foco para a construção de cenários futuros. 

IV. Na visão do planejamento estratégico, o mundo atual é imprevisível e caótico, no 

qual pequenas causas podem gerar grandes consequências. 

V. No planejamento estratégico atual, vale mais a forma como as pessoas lidam com 

os problemas do que a precisão e o detalhamento com os quais os problemas são 

tratados. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I, II e III. 

b) I, III e IV. 

c) I, IV e V. 

d) II, III e V. 

e) II, III, IV e V. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (TRT 1ª 

Região)/Administrativa/2008) 

O planejamento estratégico 

a) contém detalhes sobre os recursos necessários para seu desenvolvimento e 

implantação. 

b) focaliza determinada área da organização ou centro de resultados. 

c) tem flexibilidade menor que outros tipos de planejamento por envolver a organização 

como um todo. 
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d) contém a identificação dos responsáveis por sua execução e implantação. 

e) focaliza as atividades-meio da organização. 

 

 (FCC - Analista Judiciário (TRF 3ª Região)/Apoio 

Especializado/Psicologia (do Trabalho)/2007) 

O planejamento estratégico consiste em um processo de geração de estratégias 

culminando em um produto formal, o plano estratégico. Esse documento 

a) sintetiza as intenções da empresa a longo prazo, apresentando o conjunto de ações 

responsáveis por sua implementação. 

b) estabelece ações de curto e médio prazos, visando elevar o lucro da empresa. 

c) define o código de ética da empresa, estabelecendo diretrizes que norteiam o 

posicionamento da empresa em relação aos clientes e concorrentes. 

d) organiza de forma clara as intenções da empresa na condução de seus negócios para 

um prazo de 12 meses. 

e) ajusta as intenções da empresa aos anseios dos funcionários, possibilitando a 

participação ativa das equipes nos negócios. 

 

 (FUNDATEC - Analista de Suporte (TJ RS)/Classe P/2010) 

Que nome é atribuído ao processo de identificar a missão, os objetivos e as estratégias 

de uma organização? 

a) Planejamento de Riscos Corporativo 

b) Planejamento Estratégico Corporativo 

c) Planificação de Riscos 

d) Planificação da Gestão de Portfólios 

e) Planificação da Gestão de Portfólios, Programas e Projetos Corporativos 

 

 (FCC - Analista (CNMP)/Apoio Técnico Administrativo/Gestão 

Pública/2015) 

Planejamento é essencial na gestão. A respeito de ferramentas utilizadas nos níveis de 

planejamento das organizações, considere: 

I. A Administração de Portfólios (projetos, investimentos, análise de viabilidade) é 

utilizada no Planejamento Estratégico. 

II. A Gestão Integrada de funções, por meio de aplicativos ERP − Enterprise Resource 

Planning, é utilizada no Planejamento Operacional. 

III. A Administração por Processos é uma ferramenta utilizada no Planejamento 

Funcional ou Tático. 

Está correto o que consta APENAS em 

a) II e III. 
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b) I e II. 

c) III. 

d) I. 

e) I e III. 

 

 (IESES - Analista Judiciário (TRE MA)/Administrativa/2015) 

Rogério é Diretor de uma empresa de médio porte e está coordenando a elaboração do 

planejamento estratégico dessa organização. Com o intuito de ajudá-lo nesse processo, 

podemos considerar uma boa sugestão: 

a) Que foque sua análise nos fatores internos da organização, uma vez que o ambiente 

externo à empresa está fora do alcance do seu raio de ação. 

b) O uso da matriz GE/McKinsey para avaliar a eficácia dos recursos humanos em cada 

departamento da organização. 

c) O emprego da análise SWOT para avaliar de forma integrada os pontos fortes e fracos 

da organização com as oportunidades e ameaças provenientes do ambiente externo. 

d) A utilização da matriz BCG para identificar e quantificar as principais causas de erros 

nos processos produtivos. Assim, poderá aprimorar sensivelmente as rotinas 

estabelecidas. 

 

 (FCC - Técnico Judiciário (TRT 4ª Região)/Administrativa/2015) 

O planejamento estratégico é uma metodologia de planejamento gerencial de longo 

prazo, cuja principal funcionalidade é estabelecer a direção a ser seguida pela 

organização e contempla 

a) o estabelecimento dos cenários, definidos pela realidade existente na organização. 

b) o estabelecimento da visão de futuro da organização, que traduz a razão de ser da 

entidade. 

c) a definição da missão da organização, que exerce a função orientadora da ação 

organizacional no longo prazo. 

d) o diagnóstico institucional, consistente na análise interna, que identifica as ameaças 

e oportunidades da organização. 

e) a fixação dos valores da organização, que devem ser passíveis de mensuração 

objetiva. 

 

 (CESPE - Técnico Judiciário (TRE MT)/Administrativa/2015) 

Em relação ao planejamento organizacional, assinale a opção correta. 

a) O planejamento pode ser realizado em diferentes níveis, conforme os objetivos 

propostos; o nível tático, por exemplo, envolve decisões a respeito de atividades diárias, 

com alto grau de flexibilização e baixo risco e em curto prazo. 

b) As seguintes denominações são também empregadas para se referir ao 

planejamento: previsão, projeção e predição. 
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c) São considerados princípios do planejamento relacionados ao alcance dos resultados 

de uma organização: contribuição aos objetivos, precedência, maior penetração e 

abrangência, maior eficiência, eficácia e efetividade. 

d) O planejamento estratégico visa ao estabelecimento e alcance de objetivos de longo 

prazo, tornando possível a previsão de ações imediatas que permitam a 

operacionalização de tais objetivos. 

e) O planejamento de recursos humanos, por ser uma área funcional da organização, é 

definido como atividade precípua do planejamento estratégico. 

 

 (FCC - Biblioteconomista (DPE RR)/2015) 

Considere os dois agrupamentos abaixo: 

I. Planejamento. 

II. Elaboração de políticas. 

III. Tomada de decisão. 

a. Desenvolvimento de planos, tomadas de posição, e diretrizes que influenciam as 

decisões e proporcionam uma direção para a organização. 

b. O processo de seleção de um curso de ação entre alternativas potenciais. 

c. Um esforço para desenvolver decisões e ações a fim de guiar o que a organização faz 

e por que ela o faz. 

A correlação correta entre eles é: 

a) I-b, II-c, III-a. 

b) I-a, II-b, III-c. 

c) I-b, II-a, III-c. 

d) I-c, II-a, III-b. 

e) I-c, II-b, III-a. 

 

 (CESPE - Técnico Judiciário (TRE PI)/Administrativa/2016) 

Com relação ao planejamento organizacional nas organizações contemporâneas, 

assinale a opção correta. 

a) Em uma organização, as metas operacionais e departamentais são estabelecidas de 

forma exclusiva, respectivamente, para pessoas/equipes e departamentos/divisões. 

b) Os planos estratégicos representam as etapas de ação, pelas quais uma organização 

tem intenção de alcançar as metas estratégicas em um espaço de tempo definido. 

c) As metas táticas auxiliam na execução dos planos estratégicos de uma organização, 

assim como na realização de parte específica da estratégia organizacional. 

d) O planejamento estratégico estabelece planos sucessivos de metas e ações que são 

desempenhadas repetidamente nas organizações, visto que planos de uso único não 

fazem parte do escopo da estratégia. 
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e) Planos e metas táticas fornecem meios para que a organização responda a situações 

específicas, como emergências, contratempos ou condições inesperadas. 

 

 (CESPE - Analista Judiciário (TRT 8ª Região)/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2016) 

Tendo em vista que compreender e direcionar a dinâmica de uma organização em um 

cenário de instabilidade é tarefa de alta complexidade, que exige dos profissionais 

responsáveis uma atuação coordenada e sistemática para que os objetivos e as metas 

das organizações sejam alcançados com sucesso, assinale a opção correta. 

a) Em geral, as organizações da administração pública não são orientadas por 

resultados econômico-financeiros; por isso, é irrelevante o uso de ferramentas de apoio 

ao planejamento estratégico como, por exemplo, o balanced scorecard. 

b) A elaboração de uma estratégia organizacional é responsabilidade da alta liderança 

das organizações, cujas decisões, em termos de objetivos, metas e resultados, são 

utilizadas em seguida como referenciais de desempenho pelos demais gestores e 

trabalhadores. 

c) No planejamento estratégico, a análise interna pode ser dispensada quando são 

estáveis aspectos como perfil da força de trabalho, estrutura e processos de trabalho, 

semelhantemente ao que ocorre nas organizações públicas. 

d) Na concepção de uma estratégia organizacional, é importante considerar os 

elementos do ambiente externo — tecnologia, valores da sociedade, demografia, 

legislação e condições econômicas —, bem como os elementos do ambiente interno — 

estrutura interna, cultura organizacional e competências. 

e) Inicia-se o processo de administração estratégica de uma organização pela análise 

de seus ambientes externo e interno; em seguida, propõe-se a estratégia 

organizacional; e finaliza-se esse fluxo com a elaboração da missão, da visão e dos 

valores organizacionais. 

 

 (CESPE - Auditor Fiscal de Controle Externo (TCE-SC)/Controle 

Externo/Administração/2016) 

A respeito dos processos organizacionais de planejamento e de tomada de decisões, 

julgue o item que se segue. 

O processo de planejamento estratégico de uma organização é complexo e, geralmente, 

estático, pois as variáveis balizadoras da estratégia, após serem definidas, devem 

permanecer inalteradas, a fim de evitar que a cultura organizacional se torne caótica. 

  

 (CESPE - Analista de Controle (TCE-PR)/Administração/2016) 

Em relação às funções administrativas planejamento, organização, direção e controle, 

assinale a opção correta. 

a) A finalidade do controle como função administrativa é inibir desvios comportamentais 

indesejáveis e não aceitáveis na organização. 
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b) A ênfase na qualidade é uma abordagem típica da função de planejamento, com foco 

na eficiência requerida nos planos estabelecidos. 

c) Todas as funções administrativas — planejamento, organização, direção e controle 

— são interpessoais e se correlacionam entre si, e somente a função de planejamento 

possui segregações conforme o nível institucional, seja estratégico, tático ou 

operacional. 

d) A maneira como as atividades de uma organização serão estruturadas, divididas e 

coordenadas é definida na direção e, quando dessa definição, devem ser direcionados 

os esforços à orientação estratégica. 

e) Melhoria no controle e administração do tempo, foco e flexibilidade são benefícios 

alcançados por meio da elaboração de planos orientados para o alcance de objetivos 

propostos no planejamento. 

 

 (ESAF - Analista do Banco Central do Brasil/Supervisão/2002) 

Na questão, indique C para certo e E para errado. A seguir marque a opção que 

representa a sequência correta. 

Sobre o planejamento estratégico: 

(_) Os objetivos são considerados operacionais, táticos e estratégicos quando se 

relacionam com o plano institucional, com a gerência média e com resultados 

específicos, respectivamente. 

(_) As políticas refletem um objetivo e têm a função de aumentar as chances de acerto 

quando a situação requer julgamento. Podem ser explícitas - quando escritas ou orais 

e fornecem informações para a tomada de decisões - ou implícitas - quando 

subentendidas e consideradas de conhecimento geral. 

(_) No planejamento estratégico, a análise ambiental tem o propósito de identificar os 

modos pelos quais as mudanças no ambiente externo podem influenciar a organização 

direta ou indiretamente identificando seus pontos fortes e fracos. 

(_) A análise organizacional é um exame das condições internas das organizações e 

auxilia na identificação de seus pontos fortes e fracos. 

a) E-C-C-E 

b) E-C-E-C 

c) C-C-E-E 

d) C-E-C-E 

e) C-E-E-C 

 

 (ESAF - Analista Técnico da SUSEP/Administração e 

Finanças/2010) 

Um planejamento é estratégico quando se dá ênfase ao aspecto: 

a) de longo prazo dos objetivos e à análise global do cenário. 

b) de prazo emergencial dos objetivos e à análise global do cenário. 
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c) de longo prazo dos objetivos e à análise da situação passada. 

d) de médio prazo dos objetivos e à análise da situação atual. 

e) de urgência dos objetivos e à análise da situação futura. 

  

 (ESAF - Analista de Planejamento e Orçamento 

(MPOG)/Planejamento e Orçamento/2010) 

Sobre o tema 'planejamento estratégico', é correto afirmar: 

a) a análise das ameaças e oportunidades do ambiente externo da organização é mais 

importante que a análise dos pontos fracos e fortes de seu ambiente interno. 

b) é um processo que abrange a organização de forma sistêmica, compreendendo todas 

as suas potencialidades e capacidades. 

c) os conceitos de missão e visão se equivalem, podendo um substituir o outro. 

d) conta, atualmente, com uma metodologia padronizada para aplicação nas diversas 

organizações, sejam elas públicas ou privadas. 

e) uma vez iniciado, pode ser revisto apenas de ano em ano, desde que tais revisões 

tenham sido previstas em sua formatação original. 

 

 (ESAF - Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental/Gestão e Políticas Públicas/2005) 

As frases a seguir referem-se ao processo de planejamento estratégico. Classifique as 

opções em Verdadeiras (V) ou Falsas (F). 

(_) O planejamento estratégico é capaz de estabelecer a direção a ser seguida pela 

organização com objetivos de curto, médio e longo prazo e com maneiras e ações para 

alcançá-los que afetam o ambiente como um todo. 

(_) O planejamento estratégico, de forma isolada, é insuficiente, sendo necessário o 

desenvolvimento e a implantação dos planejamentos táticos e operacionais de forma 

integrada. 

 

(_) O planejamento estratégico é o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes 

políticas, os quais proporcionam uma conjuntura que viabiliza a avaliação das 

implicações presentes de decisões a serem tomadas em função do ambiente. 

 

(_) O planejamento estratégico é, normalmente, de responsabilidade dos níveis mais 

altos da organização e diz respeito tanto à formulação de objetivos, quanto à seleção 

dos cursos de ação a serem seguidos para sua consecução. 

 

(_) O planejamento estratégico é uma ferramenta que tem como fases básicas para sua 

elaboração e implementação o diagnóstico estratégico, a definição da missão, a 

elaboração de instrumentos prescritivos e quantitativos, além do controle e da 

avaliação. 

Indique a opção correta. 

a) F, V, F, V, V 
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b) F, F, V, F, V 

c) V, V, F, F, V 

d) V, F, F, V, V 

e) V, V, F, V, F 

 

 (ESAF - Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental/2009) 

Tal como no esforço de planejamento estratégico, uma organização que busque 

estabelecer um modelo de desenvolvimento institucional deve percorrer as seguintes 

etapas: 

I. Definição da missão, visão e negócio; 

II. Análise do ambiente interno − pontos fortes e fracos; 

III. Análise do ambiente externo − oportunidades e ameaças; 

IV. Definição dos objetivos, metas e planos de ação. 

Estão corretas: 

a) todas estão corretas. 

b) apenas I e III. 

c) apenas II, III e IV. 

d) apenas I, II e III. 

e) apenas I e II. 

 

 (ESAF - Analista Tributário da Receita Federal do 

Brasil/Geral/2012) 

Na questão, selecione a opção que melhor representa o conjunto das afirmações, 

considerando C para afirmativa correta e E para afirmativa errada. 

I. Objetivos estratégicos são afirmações amplas que descrevem onde as organizações 

desejam estar no futuro. 

II. O planejamento estratégico consiste no estabelecimento de planos gerais que 

moldam o destino da organização. 

III. O planejamento estratégico é realizado no nível operacional. 

a) E - E - C 

b) C - E – E 

c) C - C – E 

d) C - E – C 

e) E - C – E 
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 (ESAF - Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental/2013) 

Existe uma ampla literatura sobre os princípios e processos da abordagem e do 

planejamento estratégico. Acerca do Planejamento Estratégico, pode-se fazer as 

afirmações abaixo, exceto: 

a) as organizações utilizam o Planejamento Estratégico para realizar seu próprio 

diagnóstico baseado na sua atuação histórica, destacando as conquistas passadas, 

proporcionando, assim, uma maior segurança do que fizeram de modo que possam 

repetir essas experiências no futuro, garantindo, dessa forma, sua sobrevivência. 

b) estratégia pode ser definida como sendo o caminho que a organização irá perseguir 

para efetivar a sua participação no ambiente e planejamento estratégico como sendo 

preliminarmente interessado nas relações entre a organização e o meio ambiente, suas 

implicações com os procedimentos operacionais. 

c) o planejamento estratégico pode ser entendido como uma metodologia gerencial que 

objetiva proporcionar aos tomadores de decisão uma estrutura que permita o exame 

do ambiente em que atua a organização. 

d) o planejamento é fundamentalmente compreendido como um exercício intelectual 

em que os processos estão concentrados na disponibilidade dos recursos como forma 

de antecipar o futuro. 

e) o planejamento estratégico pode ser entendido como uma condução disciplinada de 

esforços para produzir decisões e ações fundamentais para conduzir a organização 

aonde ela deseja chegar. 

  

 (ESAF - Analista Técnico-Administrativo (MF)/2013) 

Na questão, assinale a opção correta com C e com E a errada. 

Sobre planejamento estratégico, é correto afirmar:  

(_) é um processo sistêmico, dinâmico e contínuo. 

(_) é embasado essencialmente nos problemas e desafios da organização. 

(_) é um processo de determinação de objetivos estratégicos da organização. 

a) C - C - E 

b) C - E – C 

c) E - C – E 

d) C - C – C 

e) E - E – E 

 

 (ESAF - Analista do IRB-Brasil Re/Geral/2004) 

I. Uma empresa do setor petrolífero, ao preparar-se para uma possível oscilação 

significativa do Dólar, segundo o apontado pelo seu processo de planejamento 

estratégico, obteve vantagens mercadológicas por conta da surpresa que tal fato causou 

em seu segmento de atuação. 
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II. Antes da implementação de suas estratégias, a empresa Olho Vivo Serviços de 

Entrega buscou certificar-se de que seu processo de comunicação seria capaz de 

garantir o fluxo de informações precisas para a implementação e controle da ação 

planejada. 

III. O planejamento estratégico da HG Veículos para Passeios estabeleceu um processo 

contínuo de pesquisas junto ao mercado e aos seus consumidores como forma de buscar 

novos objetivos para sua organização. 

Indique a opção que expressa corretamente os princípios do planejamento estratégico. 

a) I - Integração II - Previsibilidade III - Objetividade 

b) I - Previsibilidade II - Segurança III - Flexibilidade 

c) I - Previsibilidade II - Controle III - Economia 

d) I - Economia II - Segurança III - Objetividade 

e) I - Controle II - Economia III – Flexibilidade 

 

 (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil/2014) 

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta. 

I. O planejamento estratégico é elaborado no nível institucional, tem conteúdo 

detalhado e analítico abordando cada unidade organizacional em separado. 

II. O planejamento impõe racionalidade e proporciona rumo às ações da organização. 

III. O planejamento estratégico é definido na área de intersecção dos conjuntos 

definidos pelos parâmetros viabilidade externa, capacidade interna e visão 

compartilhada. 

a) Somente I e II estão corretas. 

b) Somente II e III estão corretas. 

c) Somente I e III estão corretas. 

d) Nenhuma das afirmativas está correta. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 (ESAF - Analista Administrativo (ANAC)/Área 1/2016) 

Combinando as diferentes dimensões conceituais, pode-se afirmar que o Plano 

Estratégico pode ser formulado nos seguintes termos, exceto: 

a) modelo de decisões coerente, unificador e integrador. 

b) meio de estabelecer o propósito da organização em termos de seus objetivos de 

longo prazo, programas de ação e prioridades de alocação de recursos. 

c) resposta consistente às oportunidades, às ameaças, às forças e às fraquezas com a 

finalidade de alcançar e manter um alto desempenho. 

d) critério para igualar as tarefas gerenciais dos níveis corporativo, de negócios e 

funcionais. 
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e) um desdobramento em planos táticos e operacionais, de acordo com a complexidade 

da organização. 

2.4 Gabarito 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

E B D E B *B* B A CERTO ERRADO 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

CERTO CERTO B E C C B C C A 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

B D C C C D B D ERRADO E 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

B A B A A C A D B B 

65          

D          

2.5 Questões comentadas 

Questão 25 (FCC - Analista Judiciário (TRT 9ª Região)/Administrativa/2015) 

Uma das etapas relevantes do planejamento estratégico é o diagnóstico institucional ou 

estratégico, que, por seu turno, comporta uma análise interna e uma análise externa: 

I. a primeira, restrita e controlável, identifica os pontos fortes e fracos da organização. 

II. a segunda, ampla, identifica as ameaças e oportunidades. 

III. ambos, conjugadas, conduzem à identificação da missão e da visão da instituição. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I e III. 

b) III. 

c) II. 

d) I. 

e) I e II. 

Comentário: 

O diagnóstico estratégico EXTERNO é a maneira como a organização faz o 

mapeamento ambiental e a análise das oportunidades e ameaças que existem no 

ambiente. 

O diagnóstico estratégico INTERNO tem por finalidade colocar em evidência as 

deficiências e qualidades da organização. Assim, o ambiente interno abrange os 

aspectos relacionados às forças e fraquezas. 

Logo, os itens I e II estão CORRETOS. 

O item III está INCORRETO. A questão considerou a posição de Djalma de Pinho 

Rebouças de Oliveira18, que considera quatro fases do planejamento estratégico: 

 Fase I: Diagnóstico organizacional 

                                       
 

18 OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologias e Práticas. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
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 Fase II: Missão da empresa 

 Fase III: Instrumentos prescritivos e quantitativos 

 Fase IV: Controle e avaliação 

Fase I: Diagnóstico organizacional: é a determinação de como está a empresa. 

Suas etapas incluem: 

 Identificação da visão; 

 Identificação dos valores; 

 Análise interna; 

 Análise externa; 

 Análise dos concorrentes. 

Fase II: Missão da empresa: é a razão de ser da empresa. São suas etapas: 

 Estabelecimento da missão da empresa; 

 Estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais; 

 Estruturação e debate de cenários; 

 Estabelecimento da postura estratégica; 

 Estabelecimento das macroestratégias e macropolíticas. 

Fase III: Instrumentos prescritivos e quantitativos: aonde se quer chegar e como 

chegar à situação desejada. 

 Instrumentos prescritivos: estabelecimento de objetivos, desafios e metas, de 

estratégias e políticas e de estabelecimento de projetos e planos de ação. 

 Instrumentos quantitativos: projeções econômico-financeiras do planejamento 

orçamentário. 

Fase IV: Controle e avaliação: verificação de como a empresa está indo para a 

situação desejada. São suas etapas: 

 Estabelecimento e análise de indicadores de desempenho; 

 Avaliação de desempenho dos profissionais envolvidos no processo; 

 Comparação do desempenho real com o esperado; 

 Análise dos desvios; 

 Tomada de ações corretivas; 

 Adição de informações ao processo de planejamento. 

Notemos, portanto, que a identificação da visão, de fato, ocorre na fase de diagnóstico. 

No entanto, o estabelecimento da missão ocorre em fase própria, qual seja, fase de 

Missão da empresa. 

Daí o gabarito ser a letra E (correto APENAS I e II). 

GABARITO: E. 
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Questão 26 (FCC - Analista Judiciário (TRT 6ª Região)/Judiciária/"Sem 

Especialidade"/2012) 

Para focalizar adequadamente os objetivos da organização, quando esta utiliza o 

método do planejamento estratégico, o gestor deve, primeiramente, 

a) analisar as oportunidades e ameaças ambientais, assim como as potencialidades e 

vulnerabilidades internas da organização. 

b) definir o ambiente de tarefa, incluindo os usuários dos serviços, os fornecedores, os 

concorrentes e os órgãos regulamentadores. 

c) realizar uma análise detalhada das condições estruturais da organização, 

especialmente seus recursos financeiros, tecnológicos e humanos. 

d) motivar os colaboradores a implementar as mudanças necessárias para tornar viável 

o planejamento estratégico, especialmente no nível operacional. 

e) selecionar e treinar uma equipe qualificada para trabalhar alinhada ao planejamento 

estratégico e treinar suas lideranças para garantir o sucesso do projeto. 

Comentário: 

A questão, ao tempo que exige o conhecimento da disciplina de Administração, também 

requer a habilidade de interpretação. Vamos ver isso, começando pelo enunciado. 

A questão trata das fases ou etapas do planejamento estratégico, na visão da maioria 

dos autores, que consideram o estabelecimento de objetivos a primeira etapa do 

planejamento estratégico. Perceba que o enunciado diz que o gestor já definiu esses 

objetivos, ou seja, ele já percorreu a primeira etapa. Observe: “Para focalizar 

adequadamente os objetivos da organização (...)”. 

Aí o enunciado prossegue: “(...) o gestor deve, primeiramente, (...)”. Esse 

“primeiramente” não se refere à primeira etapa, mas sim à etapa subsequente à etapa 

que ele já percorreu, qual seja, a etapa de formulação de objetivos. Esse “balaio” todo 

do enunciado quer dizer que o gabarito da questão requer, na verdade, a segunda 

etapa do planejamento estratégico. 

Temos a nossa regra inicial: 

 Quando a questão se referir à FUNÇÃO PLANEJAMENTO: o passo inicial é a 

definição de OBJETIVOS e METAS. 

 Quando a questão se referir ao PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o passo 

inicial, a priori, é o DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (análise externa, 

primeiramente, e, depois, análise interna), seguido da DEFINIÇÃO DE 

OBJETIVOS. Caso não contenha essa opção nas alternativas, procure pelo 

inverso: primeiro a definição dos objetivos e, depois, o diagnóstico. 

Pois bem! 

De acordo com Chiavenato (2008)19, o modelo de planejamento estratégico segue cinco 

estágios, a saber: 

                                       
 

19 CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna 
administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
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1. Formulação dos objetivos organizacionais. 

2. Análise externa do ambiente ou auditoria externa. 

3. Análise interna da empresa ou auditoria interna. 

4. Formulação das alternativas estratégicas e escolha estratégia a ser utilizada. 

5. Desenvolvimento de planos táticos e operacionalização da estratégia. 

Logo, já percebemos que o nosso gabarito é a letra B. 

GABARITO: B. 

 

Questão 27 (FCC - Analista Judiciário (TRF 3ª Região)/Apoio 

Especializado/Psicologia (do Trabalho)/2007) 

O planejamento estratégico deve ser estruturado considerando a análise 

a) das competências organizacionais, a análise de viabilidade, a formulação de políticas 

e a análise contábil. 

b) dos concorrentes, a análise das competências dos funcionários, a formulação de 

hipóteses e a análise de viabilidade. 

c) dos mercados emergentes, a análise econômica, a formulação de metas e a análise 

corporativa. 

d) da situação atual da empresa, a análise estratégica, a formulação da estratégia e a 

análise financeira. 

e) dos produtos, a análise dos investimentos, a formulação de procedimentos e a 

análise do orçamento. 

Comentário: 

A questão, mais uma vez, trata das etapas do planejamento estratégico. A ideia inicial 

que devemos levar para a prova é a seguinte: 

 Quando a questão se referir à FUNÇÃO PLANEJAMENTO: o passo inicial é a 

definição de OBJETIVOS e METAS. 

 Quando a questão se referir ao PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o passo 

inicial, a priori, é o DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (análise externa, 

primeiramente, e, depois, análise interna), seguido da DEFINIÇÃO DE 

OBJETIVOS. Caso não contenha essa opção nas alternativas, procure pelo 

inverso: primeiro a definição dos objetivos e, depois, o diagnóstico. 

Note que a questão está se referindo ao planejamento estratégico; logo, a etapa inicial 

deve ser ou o diagnóstico ou a definição dos objetivos. Vimos, pelas alternativas, 

que a única opção que se enquadra na regra é a letra B, que, de fato, é o gabarito 

da questão. 

Mas, Professor, e essa etapa de “análise financeira”? Pessoal, não se preocupem com 

isso. A nossa “guerra” é a resolução de questões da sua prova, e não nos aprofundar 

em discussões acadêmicas, ok? Fixe bem esse esquema: 

 FUNÇÃO PLANEJAMENTO: o passo inicial é a definição de OBJETIVOS e 

METAS. 
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 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o passo inicial, a priori, é o DIAGNÓSTICO, 

seguido da DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS; ou o inverso. 

Não estou satisfeito, Professor! E se houver as duas opções da regra de etapas 

iniciais do planejamento estratégico, ou seja, uma alternativa contendo a 

opção “diagnóstico e definição de objetivos” e outra alternativa contendo a 

opção “definição de objetivos e diagnóstico”? Nunca vi isso acontecer, mas caso 

aconteça, você precisará conhecer as demais etapas para eliminar a alternativa 

incorreta. E se isso não for possível, “a casa caiu”! Aí a opção é o chute! 

Apenas para registrar, a questão toma por base o autor Born (2007)20, que propõe o 

seguinte roteiro para o planejamento estratégico: 

1. Análise da empresa, trazendo histórico, recursos e resultados, princípios 

norteadores (negócio, visão, valores e missão), cadeia de valores e fatores-

chave de sucesso; 

2. Análise estratégica, trazendo a análise macroambiental com oportunidades 

e ameaças, cenários, análise da indústria (cinco forças competitivas de 

Porter), grupos estratégicos, matriz de competitividade, análise de mercado 

(qualitativa e quantitativa), segmentação, matriz GE e matriz SWOT;  

3. Formulação estratégica, com os objetivos estratégicos, estratégias 

empresariais, ações estratégicas, cronograma e orçamentos e controles 

estratégicos; e 

4. Análise financeira, trazendo a caracterização da empresa, DRE incremental 

do plano, projeção do DRE, projeção de balanço patrimonial, análises 

(horizontal e vertical) e cálculo do ROI. 

GABARITO: D. 

 

Questão 28 (FCC - Analista Judiciário (TRF 1ª Região)/Administrativa/2011) 

Na elaboração do planejamento estratégico as três etapas iniciais são, 

sequencialmente: 

a) análise ambiental externa, formulação de alternativas e determinação dos objetivos. 

b) análise organizacional interna, análise ambiental externa e determinação dos 

objetivos. 

c) determinação dos objetivos, formulação de alternativas e avaliação dos resultados. 

d) formulação de alternativas, elaboração do planejamento e avaliação dos resultados. 

e) determinação dos objetivos, análise ambiental externa e análise organizacional 

interna. 

Comentário: 

Mais uma vez, vamos usar nosso esquema inicial: 

                                       
 

20 BORN, R. Construindo o Plano Estratégico – Cases Reais e Dicas Práticas. Porto Alegre: Sulina, 2007. 
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 Quando a questão se referir à FUNÇÃO PLANEJAMENTO: o passo inicial é a 

definição de OBJETIVOS e METAS. 

 Quando a questão se referir ao PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o passo 

inicial, a priori, é o DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (análise externa, 

primeiramente, e, depois, análise interna), seguido da DEFINIÇÃO DE 

OBJETIVOS. Caso não contenha essa opção nas alternativas, procure pelo 

inverso: primeiro a definição dos objetivos e, depois, o diagnóstico. 

A questão trata de etapas do planejamento estratégico. Logo, a primeira etapa será o 

diagnóstico ou a definição de objetivos. Com isso em mente, já eliminamos a letra 

D. 

Se a primeira etapa for o diagnóstico (primeiro o externo, depois o interno), a segunda 

etapa, necessariamente, terá que ser a de definição de objetivos. Pois bem! A letra A 

e B estão incorretas, pois não seguem essa regra. 

A letra C está incorreta, pois se a definição de objetivos é a primeira etapa, 

necessariamente, a segunda etapa será a do diagnóstico (primeiro o externo, depois o 

interno). 

A resposta, portanto, é a letra E. 

GABARITO: E. 

 

Questão 29 (FCC - Analista de Controle Externo (TCE-

GO)/Administrativa/2014) 

A administração estratégica é realizada em etapas. Intenções sobre o que a organização 

deseja ser e onde quer chegar, faz parte 

a) da Análise do Ambiente. 

b) do Estabelecimento de Diretrizes. 

c) da Implantação da Estratégia. 

d) da Formulação da Estratégia. 

e) do Controle Estratégico. 

Comentário: 

Primeiramente, não vamos nos aprofundar na discussão doutrinária que questiona se a 

administração estratégica seria o próprio planejamento estratégico ou não. 

Compartilhamos o entendimento de que o planejamento estratégico é parte da gestão 

ou administração estratégica. Mas isso não interessa para a sua prova, pois a questão 

também se resolve pelo nosso esquema proposto: 

 Quando a questão se referir à FUNÇÃO PLANEJAMENTO: o passo inicial é a 

definição de OBJETIVOS e METAS. 

 Quando a questão se referir ao PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o passo 

inicial, a priori, é o DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (análise externa, 

primeiramente, e, depois, análise interna), seguido da DEFINIÇÃO DE 

OBJETIVOS. Caso não contenha essa opção nas alternativas, procure pelo 

inverso: primeiro a definição dos objetivos e, depois, o diagnóstico. 
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O enunciado quer saber em que etapa as intenções sobre o que a organização 

deseja ser e onde quer chegar se inserem. 

Intenções sobre a missão e os objetivos organizacionais são tratados na definição de 

objetivos (ou diretrizes). Logo, o gabarito é a letra B. 

Buscando a referência bibliográfica, a questão considerou o processo de administração 

estratégica na visão de Certo e Peter (2000)21: 

Etapa 1 – Execução de uma análise do ambiente 

O processo de administração estratégica começa com a análise do ambiente, isto é, 

com o processo de monitorar o ambiente organizacional para identificar as 

oportunidades os riscos atuais e futuros. Nesse contexto, o ambiente organizacional é 

o conjunto de todos os fatores (internos e externos), que podem influenciar o progresso 

obtido por meio da realização dos objetivos. 

Etapa 2 – Estabelecimento de uma diretriz organizacional 

A segunda etapa do processo de administração estratégica é o estabelecimento da 

diretriz organizacional ou determinação da meta da organização. Há dois indicadores 

principais de direção para os quais uma organização é levada: a missão e os objetivos 

organizacionais.  

A missão organizacional é a finalidade de uma organização ou a razão de sua existência. 

Os objetivos são as metas das organizações. Entretanto, para estabelecer 

apropriadamente a meta organizacional, a administração deve saber em que se resume 

uma declaração da missão organizacional, entender a natureza dos objetivos 

organizacionais e adotar um processo efetivo e eficiente para determinar essa meta 

organizacional. 

Etapa 3 – Formulação de uma estratégia organizacional 

A terceira etapa do processo é a formulação da estratégia. Essa é definida como um 

curso de ação que permita que a organização alcance seus objetivos. Formular 

estratégias é projetar e selecionar ações que levem à realização dos objetivos 

organizacionais. O foco deve ser em como lidar satisfatoriamente com a concorrência. 

O sucesso da organização será resultado de uma boa análise do ambiente, bem como 

através da diretriz organizacional estipulada, utilizando, para isso, ações alternativas 

que garantam os resultados esperados. 

Etapa 4 – Implementação da estratégia organizacional 

Emergiram de etapas anteriores ao processo de administração. Nesta quarta etapa, 

colocam-se em ação as estratégias desenvolvidas no processo de administração 

estratégica. Sem a implementação efetiva da estratégia, as organizações são incapazes 

de obter os benefícios da realização de uma análise organizacional, do estabelecimento 

de uma diretriz organizacional e da formulação da estratégia organizacional.  

Etapa 5 – Controle estratégico 

                                       
 

21 CERTO, S. C.; PETER, J. P. Administração estratégica: planejamento e implantação da estratégia. São 
Paulo: McGraw Hill, 2000. 
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O controle estratégico é um tipo especial de controle organizacional que se concentra 

no monitoramento e na avaliação do processo de administração estratégica no sentido 

de melhorá-lo e assegurar-lhe um funcionamento adequado. Entender o processo de 

controle estratégico e os papéis das auditorias estratégicas, além dos sistemas de 

informações e suas formas de complementar todo o processo de administração 

estratégica é fundamental para o seu êxito. 

GABARITO: B. 

 

Questão 30 (FCC - Analista de Controle (TCE-PR)/Administração/2011) 

Segundo Carvalho (2002) e Oliveiras (2001), citando apenas dois autores, o modelo 

esquemático para elaboração de planejamento estratégico pressupõe cinco fases. A 

análise Matriz SWOT está na fase denominada 

a) diagnóstico estratégico. 

b) direcionamento estratégico. 

c) formulação de estratégias. 

d) implementação de estratégias. 

e) avaliação e controle. 

Comentário: 

Apesar de que veremos com detalhes a ferramenta do planejamento estratégico 

denominada Matriz ou Análise SWOT, vamos resumir o assunto. 

Sabemos que, de acordo com Chiavenato (2008)22, o planejamento estratégico segue 

cinco estágios, a saber: 

1. Formulação dos objetivos organizacionais. 

2. Análise externa do ambiente ou auditoria externa. 

3. Análise interna da empresa ou auditoria interna. 

4. Formulação das alternativas estratégicas e escolha estratégia a ser utilizada. 

5. Desenvolvimento de planos táticos e operacionalização da estratégia. 

A Matriz ou Análise SWOT é a principal ferramenta utilizada nas etapas 2 e 3, ou seja, 

no diagnóstico organizacional. Em suma, a Matriz SWOT destaca: 

 

ANÁLISE EXTERNA 

Ameaças Oportunidades 

ANÁLISE INTERNA Pontos fracos 
Desativação: área de 

risco acentuado 

Melhoria: área de 

aproveitamento 

potencial 

                                       
 

22 CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna 
administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
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Pontos fortes 
Enfrentamento: área de 

risco enfrentável 

Aproveitamento: área 

de domínio de empresa 

Isso já basta para chegarmos ao gabarito da questão: letra A. 

No entanto, não sei em qual bibliografia a banca se apoiou para não alterar o gabarito 

da questão após os recursos. Isso porque a banca cometeu a “gafe” de divulgar o 

gabarito como a letra B e cometeu outra “gafe” mais grave em não alterar o gabarito 

definitivo. 

Se serve de consolo, a banca nunca mais adotou essa posição, considerando sempre a 

Matriz SWOT como parte da fase do diagnóstico estratégico. 

*GABARITO DA BANCA: B. 

 

Questão 31 (VUNESP - Analista Judiciário (TJ PA)/Administrativa/2014) 

Na quarta fase do planejamento estratégico, os meios que a empresa adota para 

alcançar os objetivos organizacionais pretendidos são revistos. Assim, é correto indicar 

como um elemento dessa fase a 

a) análise dos mercados abrangidos pela empresa. 

b) avaliação da matriz produto/mercado e suas alternativas. 

c) análise da concorrência ou da competição. 

d) análise da conjuntura econômica e as tendências políticas. 

e) avaliação do desempenho da empresa, em termos de lucratividade, produção, 

produtividade, inovação, crescimento e desenvolvimento dos negócios. 

Comentário: 

De acordo com Chiavenato (2008)23, o planejamento estratégico segue cinco estágios, 

a saber: 

1. Formulação dos objetivos organizacionais. 

2. Análise externa do ambiente ou auditoria externa. 

3. Análise interna da empresa ou auditoria interna. 

4. Formulação das alternativas estratégicas e escolha estratégia a ser utilizada. 

5. Desenvolvimento de planos táticos e operacionalização da estratégia. 

Na quarta fase, que é a formulação das alternativas estratégicas e escolha da estratégia 

a ser utilizada, utiliza-se uma ferramenta denominada Matriz Produto/Mercado. Nessa 

perspectiva, o planejamento estratégico refere-se: 

 ao produto (bens que a organização produz ou serviços que ela presta) ou 

                                       
 

23 CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna 

administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
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 ao mercado (onde a organização coloca seus produtos ou bens ou onde presta 

seus serviços).  

A matriz pode ser assim sintetizada: 

 

PRODUTO 

Atual Novo 

MERCADO 

Atual 
Penetração no atual 

mercado 

Desenvolvimento de 

novos produtos 

Novo 
Desenvolvimento de 

novos produtos 

Diversificação: novos 

produtos e novos 

mercados 

GABARITO: B. 

 

Questão 32 (VUNESP - Analista Judiciário (TJ PA)/Administrativa/2014) 

A elaboração do planejamento estratégico exige quatro fases: 1 – formulação dos 

objetivos organizacionais, 2 – análise interna da empresa, 3 – análise externa da 

empresa e 4 – 

a) formulação das alternativas estratégicas. 

b) planejamento e desenvolvimento de produtos e mercados. 

c) planejamento e desenvolvimento de recursos. 

d) planejamento de novos processos. 

e) planejamento de operações. 

Comentário: 

Já sabemos que o modo como o planejamento estratégico se desenrola é polêmico e 

bastante controverso entre os autores. Logo, conhecer as etapas que cada autor 

formula é praticamente impossível. 

Assim, sugerimos a aplicação inicial de uma regra, que soluciona a maioria das 

questões: 

 Quando a questão se referir à FUNÇÃO PLANEJAMENTO: o passo inicial é a 

definição de OBJETIVOS e METAS. 

 Quando a questão se referir ao PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o passo 

inicial, a priori, é o DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (análise externa, 

primeiramente, e, depois, análise interna), seguido da DEFINIÇÃO DE 

OBJETIVOS. Caso não contenha essa opção nas alternativas, procure pelo 

inverso: primeiro a definição dos objetivos e, depois, o diagnóstico. 

Aqui a regra não é possível de ser aplicada. Mas se analisarmos o enunciado, vamos 

perceber que as três primeiras fases já estão dadas: 

1 – Formulação dos objetivos organizacionais; 

2 – Análise interna da empresa; e 

3 – Análise externa da empresa. 
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Pede-se, portanto, a quarta fase. Perceba que o caminho que a questão tomou só pode 

ser a alternativa A, pois se eu não tenho a estratégia definida, não há como planejar 

algo (letra B, C, D e E). Assim, regra geral, temos: 

1. Formulação dos objetivos organizacionais. 

2. Análise externa do ambiente ou auditoria externa. 

3. Análise interna da empresa ou auditoria interna. 

4. Formulação das alternativas estratégicas e escolha estratégia a ser utilizada. 

5. Desenvolvimento de planos táticos e operacionalização da estratégia. 

GABARITO: A. 

 

Questão 33 (CESPE - Analista Judiciário (STJ)/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2015) 

Julgue o item seguinte, referente a planejamento estratégico e estratégias 

organizacionais.  

Embora não exista uma metodologia universalmente aceita, é muito utilizado o 

planejamento estratégico em quatro fases básicas, quais sejam: elaboração do 

diagnóstico estratégico; definição da missão da empresa; determinação de 

instrumentos prescritivos e quantitativos; e controle e avaliação. 

Comentário: 

O item está CERTO. 

A questão tomou por base, mais uma vez, a posição de Djalma de Pinho Rebouças de 

Oliveira24, que considera quatro fases do planejamento estratégico: 

 Fase I: Diagnóstico organizacional 

 Fase II: Missão da empresa 

 Fase III: Instrumentos prescritivos e quantitativos 

 Fase IV: Controle e avaliação 

Fase I: Diagnóstico organizacional: é a determinação de como está a empresa. 

Suas etapas incluem: 

 Identificação da visão; 

 Identificação dos valores; 

 Análise interna; 

 Análise externa; 

 Análise dos concorrentes. 

Fase II: Missão da empresa: é a razão de ser da empresa. São suas etapas: 

                                       
 

24 OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologias e Práticas. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
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 Estabelecimento da missão da empresa; 

 Estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais; 

 Estruturação e debate de cenários; 

 Estabelecimento da postura estratégica; 

 Estabelecimento das macroestratégias e macropolíticas. 

Fase III: Instrumentos prescritivos e quantitativos: aonde se quer chegar e como 

chegar à situação desejada. 

 Instrumentos prescritivos: estabelecimento de objetivos, desafios e metas, de 

estratégias e políticas e de estabelecimento de projetos e planos de ação. 

 Instrumentos quantitativos: projeções econômico-financeiras do planejamento 

orçamentário. 

Fase IV: Controle e avaliação: verificação de como a empresa está indo para a 

situação desejada. São suas etapas: 

 Estabelecimento e análise de indicadores de desempenho; 

 Avaliação de desempenho dos profissionais envolvidos no processo; 

 Comparação do desempenho real com o esperado; 

 Análise dos desvios; 

 Tomada de ações corretivas; 

 Adição de informações ao processo de planejamento. 

GABARITO: CERTO. 

 

Questão 34 (CESPE - Administrador (MJ)/2013) 

No que se refere ao planejamento estratégico, julgue o próximo item. 

O diagnóstico estratégico, considerado a primeira fase de um planejamento estratégico, 

baseia-se em uma análise interna da organização a fim de evidenciar suas deficiências 

e qualidades. 

Comentário: 

O Item está ERRADO. 

Vamos aplicar a nossa regra básica: 

 Quando a questão se referir à FUNÇÃO PLANEJAMENTO: o passo inicial é a 

definição de OBJETIVOS e METAS. 

 Quando a questão se referir ao PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o passo 

inicial, a priori, é o DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (análise externa, 

primeiramente, e, depois, análise interna), seguido da DEFINIÇÃO DE 

OBJETIVOS. Caso não contenha essa opção nas alternativas, procure pelo 

inverso: primeiro a definição dos objetivos e, depois, o diagnóstico. 

De fato, a primeira parte do item está correta, pois o diagnóstico estratégico pode 

ser considerado a primeira fase de um planejamento estratégico. No entanto, a 
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segunda parte do item está incorreta, pois o diagnóstico estratégico baseia-se em 

uma análise interna e externa da organização. 

O diagnóstico estratégico, como a primeira fase do processo de planejamento 

estratégico, compreende o levantamento, a auditoria, a análise e a verificação das 

realidades interna e externa da organização, determinando-se como a organização está, 

com base na identificação da visão, da análise externa do ambiente direto e indireto, 

da análise interna e da análise dos concorrentes. 

GABARITO: ERRADO. 

 

Questão 35 (CESPE - Analista Judiciário (TST)/Administrativa/2003) 

O planejamento estratégico ocupa, entre outros, papel importante na definição dos 

cursos de ação a serem seguidos por uma empresa. 

Com relação ao planejamento estratégico, julgue o item que se segue. 

O planejamento estratégico tem início com a elaboração do diagnóstico estratégico, e 

posteriormente a organização estabelece sua missão, seus valores, seus objetivos, suas 

estratégias e metas. 

Comentário: 

O Item está CERTO. 

Aplicando a regra básica: 

 Quando a questão se referir à FUNÇÃO PLANEJAMENTO: o passo inicial é a 

definição de OBJETIVOS e METAS. 

 Quando a questão se referir ao PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o passo 

inicial, a priori, é o DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (análise externa, 

primeiramente, e, depois, análise interna), seguido da DEFINIÇÃO DE 

OBJETIVOS. Caso não contenha essa opção nas alternativas, procure pelo 

inverso: primeiro a definição dos objetivos e, depois, o diagnóstico. 

Logo, o planejamento estratégico tem início com a elaboração do diagnóstico 

estratégico, e posteriormente a organização estabelece sua intenção estratégica, ou 

seja, sua missão, seus valores, seus objetivos, suas estratégias e metas.  

GABARITO: CERTO. 

 

Questão 36 (CESPE - Auditor do Tribunal de Contas da União/2007) 

Com relação a planejamento estratégico e a processo de planejamento, julgue os itens 

a seguir. 

O controle e a avaliação do processo de planejamento estratégico devem levar em conta 

as fontes de informações sobre o desenvolvimento desse planejamento, destacando-se 

os usuários do sistema cujas informações são imprescindíveis para efeito de cruzamento 

com as dos coordenadores de desenvolvimento. 

Comentário: 

O Item está CERTO. 
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Mais uma questão sobre a posição de Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira25, que 

considera quatro fases do planejamento estratégico: 

Fase I: Diagnóstico organizacional: é a determinação de como está a empresa. 

Suas etapas incluem: 

 Identificação da visão; 

 Identificação dos valores; 

 Análise interna; 

 Análise externa; 

 Análise dos concorrentes. 

Fase II: Missão da empresa: é a razão de ser da empresa. São suas etapas: 

 Estabelecimento da missão da empresa; 

 Estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais; 

 Estruturação e debate de cenários; 

 Estabelecimento da postura estratégica; 

 Estabelecimento das macroestratégias e macropolíticas. 

Fase III: Instrumentos prescritivos e quantitativos: aonde se quer chegar e como 

chegar à situação desejada. 

 Instrumentos prescritivos: estabelecimento de objetivos, desafios e metas, de 

estratégias e políticas e de estabelecimento de projetos e planos de ação. 

 Instrumentos quantitativos: projeções econômico-financeiras do planejamento 

orçamentário. 

Fase IV: Controle e avaliação: verificação de como a empresa está indo para a 

situação desejada. São suas etapas: 

 Estabelecimento e análise de indicadores de desempenho; 

 Avaliação de desempenho dos profissionais envolvidos no processo; 

 Comparação do desempenho real com o esperado; 

 Análise dos desvios; 

 Tomada de ações corretivas; 

 Adição de informações ao processo de planejamento. 

Observe que na fase de controle e avaliação, temos a avaliação de desempenho dos 

profissionais envolvidos no processo, ou seja, dos usuários do sistema. 

GABARITO: CERTO. 

 

                                       
 

25 OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologias e Práticas. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
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Questão 37 (ESAF - Auditor Federal de Controle Externo/Apoio Técnico e 

Administrativo/Análise de Sistemas/2002) 

O processo de decisão dos objetivos da empresa, das mudanças nesses objetivos, dos 

recursos utilizados para atingi-los e das políticas que deverão governar a aquisição, 

utilização e disposição desses recursos caracteriza 

a) o planejamento tático. 

b) o planejamento estratégico. 

c) o planejamento sistêmico. 

d) a decisão estratégica. 

e) a decisão tática. 

Comentário: 

A resposta é a letra B. 

Como a questão é do ano de 2002, a definição apresentada é de uma literatura mais 

antiga, mas de autor sempre presente em provas de Administração: Idalberto 

Chiavenato. 

Segundo Chiavenato (1994)26, “o planejamento estratégico é o processo de decisão dos 

objetivos da empresa, das mudanças nesses objetivos, dos recursos utilizados para 

atingi-los e das políticas que deverão governar a aquisição, utilização e disposição 

desses recursos”. 

GABARITO: B. 

 

Questão 38 (CESPE - Analista Administrativo (TCE-ES)/Informática/2013) 

Com relação às etapas para elaboração do planejamento estratégico, assinale a opção 

correta. 

a) Na primeira etapa do planejamento estratégico, são verificados os acertos e as falhas 

da implementação ou da estratégia em relação aos objetivos. 

b) As etapas de um plano estratégico não possuem limite de tempo, visto que as 

estratégias podem ser alteradas durante a sua execução. 

c) Independentemente da organização e da metodologia adotada, a sequência de 

etapas para elaboração de um plano estratégico é rígida e sem variações. 

d) As etapas do plano estratégico devem ter início e fim, além de não serem 

concorrentes ou paralelas no cômputo total. 

e) A orientação adotada por uma organização e a sua função são repensadas na etapa 

de avaliação da estratégia vigente. 

Comentários: 

                                       
 

26 CHIAVENATO, I. Administração de empresas: uma abordagem contingencial. 3.ed. São Paulo: Makron 
Books, 1994. 
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A letra A está INCORRETA. A afirmativa se refere à etapa de avaliação e controle; eu 

só posso verificar e controlar aquilo que antes eu planejei e implementei; logo, qualquer 

avaliação e controle sempre será etapa final de qualquer processo. 

A letra B está INCORRETA. Ainda que estratégias possam ser alteradas durante a sua 

execução, temos que ter o planejamento vinculado ao fator tempo. Nesse sentido é que 

afirmamos que o planejamento estratégico possui horizonte a longo prazo, o 

planejamento tático a médio prazo e o operacional a curto prazo. Logo, as etapas de 

um plano estratégico devem possuir limite de tempo. 

A letra C está INCORRETA. A sequência de etapas para elaboração de um plano 

estratégico é muito, mas muito flexível e com inúmeras variações! E mais: não 

independe só do tipo de organização e da metodologia adotada, mas de qual autor a 

sequência irá se basear! 

A letra D está INCORRETA. De fato, as etapas do plano estratégico devem ter início e 

fim; entretanto, não problemas que impeçam de algumas etapas se sobreporem, desde 

que seus limites sejam bem definidos. É o caso, por exemplo, da análise externa e 

interna, que podem ocorrer de forma concorrente e paralela. 

A letra E está CORRETA. A fase de controle e avaliação busca verificar se a empresa 

está indo para a situação desejada. Se houver desvios, é certo que a orientação e função 

precisará ser repensada. 

GABARITO: E. 

 

Questão 39 (CESPE - Analista Judiciário (TRT 8ª Região)/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2016) 

Assinale a opção correta a respeito de planejamento estratégico, tático e operacional. 

a) Para a formulação da estratégia de uma instituição, segundo a análise SWOT, é 

relevante que se avalie o ambiente interno com a finalidade de se identificarem as 

oportunidades e as ameaças existentes dentro da organização. 

b) Os planos operacionais correspondem à tradução e à interpretação das decisões 

estratégicas e são realizados nos níveis intermediários de uma instituição. 

c) A definição da visão de uma instituição é compreendida como uma etapa do 

planejamento estratégico, com o foco no futuro e naquilo que se pretende alcançar no 

longo prazo. 

d) O planejamento estratégico, para ser eficaz, deve possuir conteúdo detalhado e 

analítico, e a amplitude de sua abrangência deve ser orientada para cada unidade 

organizacional. 

e) Com o detalhamento das tarefas, os planos de curto prazo para dar cobertura às 

atividades individuais dos servidores de um órgão são inerentes ao planejamento tático. 

Comentário: 

A letra A está INCORRETA, pois as oportunidades e as ameaças são inerentes ao 

ambiente externo. As forças e fraquezas é que estão relacionadas ao ambiente interno 

da organização. 
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A letra B está INCORRETA, pois os planos operacionais correspondem à tradução e à 

interpretação das decisões táticas e são realizados nos níveis operacionais de uma 

instituição. 

A letra C está CORRETA, pois a visão é um componente da intenção estratégica. A 

visão é um modelo mental claro de um estado ou situação altamente desejável pela 

organização, ou seja, uma realidade futura e possível, descrita de forma simples e 

objetiva, partilhada por todos os seus membros. Descreve como a organização almeja 

ser percebida no futuro. A visão de futuro deve responder à seguinte questão: “Aonde 

queremos chegar?”. 

A letra D está INCORRETA, pois o planejamento que deve ter conteúdo detalhado e 

analítico, além de amplitude orientada para cada unidade organizacional é o 

planejamento operacional. 

A letra E está INCORRETA, pois os detalhamentos de tarefas são incumbências do 

planejamento operacional. 

GABARITO: C. 

 

Questão 40 (FCC - Auditor do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo/2008) 

O Planejamento Estratégico 

I. enfatiza metas precisas que podem ser alcançadas em curto prazo, tendo em vista 

reduzir a incerteza que predomina em ambientes competitivos. 

II. tem como foco central a relação entre a análise ambiental externa e a análise 

organizacional interna, tendo em vista a formulação de objetivos de longo prazo. 

III. visa obter um efeito de sinergia entre as capacidades e as potencialidades da 

organização, envolvendo-a como um todo. 

IV. pressupõe a separação entre fatores ambientais externos e internos, enfatizando os 

comportamentos estratégicos reativos das pessoas dentro da organização. 

V. deve envolver de forma exclusiva a alta gerência da organização, por enfatizar a 

relação entre conhecimento técnico e capacidade de previsão. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I, II e IV. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) III, IV e V. 

e) IV e V. 

Comentário: 

O item I está INCORRETO. Primeiro, que o planejamento estratégico é um 

planejamento global, logo, mais sintético, sem especificar metas precisas. 

Segundo, ele é um planejamento de longo prazo. Terceiro, a incerteza é algo que 

sempre estará presente no ambiente organizacional; nesse sentido, o planejamento 
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estratégico fica exposto às incertezas e à imprevisibilidade dos eventos ambientais. 

Esqueça isso de que o planejamento visa reduzir a incerteza! 

O item II está CORRETO. O planejamento estratégico (também chamado de 

planejamento global) consiste em elaborar objetivos que visem à relação da 

organização com seu ambiente externo, levando em conta as oportunidades e os 

desafios internos e externos. É o planejamento determinante para o futuro da 

organização como um todo, já que envolve a tomada de decisão sobre os objetivos 

estratégicos e estratégias de longo prazo. São responsáveis pelo desenvolvimento e 

execução do planejamento estratégico os altos executivos. É o planejamento do nível 

superior, estratégico ou institucional. 

O item III está CORRETO. Uma das características centrais do planejamento 

estratégico no mundo contemporâneo é a maximização das potencialidades da 

organização. Busca a sinergia entre as capacidades efetivas da organização, além 

da inovação e criatividade, visando alcançar seu pleno potencial de ação num ambiente 

de incerteza sistêmica. 

O item IV está INCORRETO. A ideia do planejamento estratégico é obter 

uma compreensão integrada dos fatores internos e externos a partir da 

perspectiva de futuro almejada pela organização. Além disso, não são enfatizados 

comportamentos reativos, mas sim as ações proativas. A proatividade está para o 

planejamento assim como a reatividade está para o improviso. 

O item V está INCORRETO. O planejamento estratégico é global, logo, envolve toda 

a organização, o que não exclui a responsabilidade da alta administração pela 

condução do processo. 

Está correto o que se afirma APENAS em II e III. 

GABARITO: C. 

 

Questão 41 (FCC - Analista Judiciário (TRT 3ª Região)/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2009) 

Com relação ao planejamento estratégico, considere: 

I. Toda organização deve estar envolvida, inclusive recursos, potencialidades e 

habilidades, com o objetivo de se alcançar o efeito holístico e a sinergia resultantes da 

interação de todos esses fatores. 

II. Como instrumento de tipo genérico, o planejamento estratégico não pode ser 

desdobrado em planos táticos e operacionais. 

III. É orientado para a relação entre a empresa e seu ambiente de tarefa, ficando 

exposto às incertezas e à imprevisibilidade dos eventos ambientais. 

IV. O planejamento estratégico de uma organização não pode incluir o desejo de 

assegurar a continuidade, pois este é adequado apenas ao objetivo de expansão de 

atividades ou aumento de produtividade. 

V. Quando o objetivo estratégico é organizacional e global, os retornos positivos devem 

beneficiar todos os shareholders da organização, mas não os stakeholders. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I, II, III e V. 
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b) I e III. 

c) II, III, IV e V. 

d) II, III e V. 

e) II e IV. 

Comentário: 

Vamos analisar cada item. 

Com relação ao planejamento estratégico, considere: 

I. Toda organização deve estar envolvida, inclusive recursos, potencialidades e 

habilidades, com o objetivo de se alcançar o efeito holístico e a sinergia 

resultantes da interação de todos esses fatores. 

CORRETO. 

Uma das características centrais do planejamento estratégico no mundo contemporâneo 

é a mudança de foco da simples previsão ou tentativa de reduzir incertezas 

para a maximização das potencialidades da organização. Busca a sinergia entre 

as capacidades efetivas da organização, além da inovação e criatividade, visando 

alcançar seu pleno potencial de ação num ambiente de incerteza sistêmica. 

II. Como instrumento de tipo genérico, o planejamento estratégico não pode ser 

desdobrado em planos táticos e operacionais. 

INCORRETO. 

Pelo contrário, o planejamento estratégico, por ser genérico e abrangente, precisa ser 

desdobrado em planos táticos desenvolvidos no nível intermediário da organização. 

Além disso, cada plano tático precisa ser desdobrado em vários planos operacionais 

desenvolvidos no nível operacional, detalhando minuciosamente cada tarefa ou 

atividade a ser executada. 

III. É orientado para a relação entre a empresa e seu ambiente de tarefa, ficando 

exposto às incertezas e à imprevisibilidade dos eventos ambientais. 

CORRETO. 

De fato, a ideia do planejamento estratégico é obter uma compreensão integrada 

dos fatores internos e externos a partir da perspectiva de futuro almejada pela 

organização. Quanto à incerteza, ela é algo que sempre estará presente no 

ambiente organizacional; nesse sentido, o planejamento estratégico fica exposto às 

incertezas e à imprevisibilidade dos eventos ambientais. Por se defrontar com a 

incerteza, o planejamento estratégico baseia suas decisões em julgamento e 

discernimento e não em dados ou informações referenciais. 

IV. O planejamento estratégico de uma organização não pode incluir o desejo de 

assegurar a continuidade, pois este é adequado apenas ao objetivo de expansão 

de atividades ou aumento de produtividade. 

INCORRETO. 

O planejamento não é estático, mas possui flexibilidade para ajustes. Esses ajustes dão 

ao planejamento estratégico a característica de seu um planejamento contínuo. No 

entanto, por envolver a organização como um todo, o planejamento estratégico possui 

uma flexibilidade menor que outros tipos de planejamento. 
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V. Quando o objetivo estratégico é organizacional e global, os retornos positivos 

devem beneficiar todos os shareholders da organização, mas não 

os stakeholders. 

INCORRETO. 

O termo “shareholders” se refere aos donos, proprietários ou acionistas; já o termo 

“stakeholders” se refere a parceiros do negócio ou grupos de interesse. 

Nesse contexto, os gestores devem considerar em suas decisões não somente os 

interesses dos shareholders, mas também dos stakeholders. 

GABARITO: B. 

 

Questão 42 (FCC - Analista Judiciário (TRT 3ª Região)/Apoio 

Especializado/Estatística/2009) 

Com relação ao planejamento estratégico na sociedade contemporânea, considere: 

I. O ponto de partida do planejamento estratégico não é o de reduzir a incerteza, mas 

desafiá-la utilizando a criatividade e a inovação. 

II. A adaptação da organização a um ambiente instável deve ser feita por meio de um 

retorno constante ao equilíbrio, limitando o leque de escolhas disponíveis. 

III. O planejamento estratégico deixa em segundo plano a localização de 

potencialidades, deslocando seu foco para a construção de cenários futuros. 

IV. Na visão do planejamento estratégico, o mundo atual é imprevisível e caótico, no 

qual pequenas causas podem gerar grandes consequências. 

V. No planejamento estratégico atual, vale mais a forma como as pessoas lidam com 

os problemas do que a precisão e o detalhamento com os quais os problemas são 

tratados. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I, II e III. 

b) I, III e IV. 

c) I, IV e V. 

d) II, III e V. 

e) II, III, IV e V. 

Comentário: 

Vamos analisar cada item. 

Com relação ao planejamento estratégico na sociedade contemporânea, considere: 

I. O ponto de partida do planejamento estratégico não é o de reduzir a incerteza, 

mas desafiá-la utilizando a criatividade e a inovação. 

CORRETO. 

Sabemos que uma das características centrais do planejamento estratégico no mundo 

contemporâneo é a mudança de foco da simples previsão ou tentativa de reduzir 

incertezas para a maximização das potencialidades da organização. Assim, o 
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planejamento estratégico busca a sinergia entre as capacidades efetivas da 

organização, além da inovação e criatividade, visando alcançar seu pleno potencial de 

ação num ambiente de incerteza sistêmica. 

II. A adaptação da organização a um ambiente instável deve ser feita por meio 

de um retorno constante ao equilíbrio, limitando o leque de escolhas disponíveis. 

INCORRETO. 

A estratégia diz respeito a ser capaz de posicionar-se corretamente frente às situações, 

principalmente quando se está diante de incertezas e turbulências do ambiente; logo, 

o ideal é a extensão de possibilidades de escolhas disponíveis, e não a sua limitação. 

III. O planejamento estratégico deixa em segundo plano a localização de 

potencialidades, deslocando seu foco para a construção de cenários futuros. 

INCORRETO. 

Como já afirmamos no comentário do item I, o planejamento está deixando de lado a 

atenção exclusiva para cenários futuros e se deslocando decisivamente para a 

localização de potencialidades que a organização pode dinamizar e explorar. 

IV. Na visão do planejamento estratégico, o mundo atual é imprevisível e caótico, 

no qual pequenas causas podem gerar grandes consequências. 

CORRETO. 

A afirmativa é baseada na perspectiva do autor Chiavenato (2007)27. Para ele, a visão 

do planejamento estratégico é no sentido de que é difícil distinguir antecipadamente 

quais aspectos serão táticos e quais serão estratégicos. Logo, em geral, situações 

turbulentas misturam causas que podem gerar consequências de variadas dimensões. 

V. No planejamento estratégico atual, vale mais a forma como as pessoas lidam 

com os problemas do que a precisão e o detalhamento com os quais os problemas 

são tratados. 

CORRETO. 

Também baseada na perspectiva de Idalberto Chiavenato, as organizações precisam 

desenvolver a capacidade de autonomia para lidar com um contexto dinâmico e 

competitivo. Assim, como as pessoas lidam com os assuntos adquire maior importância 

do que como as questões são selecionadas e discutidas. 

Está correto o que se afirma APENAS em I, IV e V. 

GABARITO: C. 

 

Questão 43 (CESPE - Analista Judiciário (TRT 1ª 

Região)/Administrativa/2008) 

O planejamento estratégico 

                                       
 

27 CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor: empreendedorismo e 
viabilidade de novas empresas: um guia eficiente para iniciar e tocar seu próprio negócio. 2.ed. rev. e 
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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a) contém detalhes sobre os recursos necessários para seu desenvolvimento e 

implantação. 

b) focaliza determinada área da organização ou centro de resultados. 

c) tem flexibilidade menor que outros tipos de planejamento por envolver a organização 

como um todo. 

d) contém a identificação dos responsáveis por sua execução e implantação. 

e) focaliza as atividades-meio da organização. 

Comentário: 

De acordo com Oliveira (2003)28, é possível verificar que o planejamento estratégico 

é de flexibilidade menor, por considerar toda a empresa, bem como sua situação e 

posição em seu ambiente. 

Portanto, alternativa correta letra C. 

Vamos analisar as demais alternativas. 

a) contém detalhes sobre os recursos necessários para seu desenvolvimento e 

implantação. 

INCORRETA. 

A afirmativa está em conformidade com o planejamento operacional, e não 

estratégico. O planejamento operacional geralmente é desenvolvido no curto prazo 

pelos níveis organizacional inferiores, com foco básico nas atividades do dia a dia da 

empresa. Segundo Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, cada um dos planejamentos 

operacionais deve conter com detalhes: 

 os recursos necessários para seu desenvolvimento e implantação; 

 os procedimentos básicos serem adotados; 

 os produtos ou resultados finais esperados; 

 os prazos estabelecidos; e 

 os responsáveis por sua execução e implantação. 

b) focaliza determinada área da organização ou centro de resultados. 

INCORRETA. 

O planejamento tático (e não o estratégico) é que tem por finalidade otimizar 

determinada área de resultado. Um exemplo de influência do nível tático pode ser a 

divisão de uma área industrial em duas áreas (produção e técnica) para ter melhor 

administração dos recursos da empresa. 

d) contém a identificação dos responsáveis por sua execução e implantação. 

INCORRETA. 

                                       
 

28 OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologias e práticas. 19.ed. São 
Paulo: Atlas, 2003. 
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É o planejamento operacional (e não o estratégico) que está relacionado com as 

atividades de execução. 

e) focaliza as atividades-meio da organização. 

INCORRETA. 

A atividade-meio trata-se de atividade necessária, mas que não tem relação direta com 

a atividade principal da organização. Já a atividade-fim é aquela que caracteriza o 

objetivo principal da empresa, a sua finalidade ou destinação. 

Em relação às atividades, podemos destacar que o planejamento estratégico, pela 

sua amplitude, alcança tanto as atividades-fim quanto as atividades-meio. Já 

o planejamento tático evidencia mais as atividades-meio. 

GABARITO: C. 

 

Questão 44 (FCC - Analista Judiciário (TRF 3ª Região)/Apoio 

Especializado/Psicologia (do Trabalho)/2007) 

O planejamento estratégico consiste em um processo de geração de estratégias 

culminando em um produto formal, o plano estratégico. Esse documento 

a) sintetiza as intenções da empresa a longo prazo, apresentando o conjunto de ações 

responsáveis por sua implementação. 

b) estabelece ações de curto e médio prazos, visando elevar o lucro da empresa. 

c) define o código de ética da empresa, estabelecendo diretrizes que norteiam o 

posicionamento da empresa em relação aos clientes e concorrentes. 

d) organiza de forma clara as intenções da empresa na condução de seus negócios para 

um prazo de 12 meses. 

e) ajusta as intenções da empresa aos anseios dos funcionários, possibilitando a 

participação ativa das equipes nos negócios. 

Comentário: 

A questão aborda o conceito de plano estratégico, que se distingue do conceito 

planejamento estratégico. 

O plano é o documento formal em que o planejamento é descrito; logo, é atividade 

sequencial ao próprio planejamento. O processo de planejamento é muito mais 

importante que o plano, que é o seu produto final. 

Assim, o planejamento é o processo de geração de estratégias, que resulta em um 

produto formal chamado plano. 

Chegamos à conclusão de que o planejamento é um processo constante e o plano é o 

seu resultado tangível, que geralmente assume o formato de um documento. 

GABARITO: A. 

 

Questão 45 (FUNDATEC - Analista de Suporte (TJ RS)/Classe P/2010) 

Que nome é atribuído ao processo de identificar a missão, os objetivos e as estratégias 

de uma organização? 
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a) Planejamento de Riscos Corporativo 

b) Planejamento Estratégico Corporativo 

c) Planificação de Riscos 

d) Planificação da Gestão de Portfólios 

e) Planificação da Gestão de Portfólios, Programas e Projetos Corporativos 

Comentário: 

A resposta é a letra B. 

O planejamento estratégico corporativo (organizacional, empresarial, etc) é um 

processo sistemático de tomada de decisões que considera a interação dos ambientes 

interno e externo à organização. 

O planejamento estratégico é amplo e abrange toda a organização. Na conexão com o 

planejamento estratégico deve estar, também, a intenção estratégica. A 

manifestação da intenção estratégica ocorre pela formulação do negócio; missão; visão; 

objetivos e metas; e princípios ou valores. 

GABARITO: B. 

 

Questão 46 (FCC - Analista (CNMP)/Apoio Técnico Administrativo/Gestão 

Pública/2015) 

Planejamento é essencial na gestão. A respeito de ferramentas utilizadas nos níveis de 

planejamento das organizações, considere: 

I. A Administração de Portfólios (projetos, investimentos, análise de viabilidade) é 

utilizada no Planejamento Estratégico. 

II. A Gestão Integrada de funções, por meio de aplicativos ERP − Enterprise Resource 

Planning, é utilizada no Planejamento Operacional. 

III. A Administração por Processos é uma ferramenta utilizada no Planejamento 

Funcional ou Tático. 

Está correto o que consta APENAS em 

a) II e III. 

b) I e II. 

c) III. 

d) I. 

e) I e III. 

Comentário: 

A resposta é a letra D. 

Vamos analisar cada item. 

I. A Administração de Portfólios (projetos, investimentos, análise de viabilidade) 

é utilizada no Planejamento Estratégico. 

CORRETO. 
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Portfólio é um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos, agrupados para 

facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho, a fim de atingir os objetivos estratégicos 

de negócios. 

Perceba que a gestão de portfólios envolve diversos projetos ou programas numa 

atuação estratégica da organização. Assim, enquanto a gestão de portfólios (conjunto 

de projetos) relaciona-se com o planejamento estratégico, a gestão de projetos em si 

relaciona-se ao modus operandi de cada projeto individual, ou seja, ao planejamento 

operacional. 

II. A Gestão Integrada de funções, por meio de aplicativos ERP − Enterprise 

Resource Planning, é utilizada no Planejamento Operacional. 

INCORRETO. 

Em síntese, um sistema integrado de gestão, ou Enterprise Resource Planning - ERP, é 

um sistema que liga diversas operações e funções de uma organização, ou seja, liga 

departamentos ou setores. Assim, está vinculado ao planejamento tático (se envolver 

a maioria dos setores de uma organização) ou planejamento estratégico (caso envolva 

a organização como um todo). 

III. A Administração por Processos é uma ferramenta utilizada no Planejamento 

Funcional ou Tático. 

INCORRETO. 

Alguns autores chamam a gestão por processo de "planejamento estratégico orientado 

por processos”. Logo, é uma metodologia que se aplica a toda a organização 

(planejamento estratégico). 

A gestão de processos é um processo que visa à melhoria sustentável do desempenho 

da organização como um todo. 

Está correto o que consta APENAS em I. 

GABARITO: D. 

 

Questão 47 (IESES - Analista Judiciário (TRE MA)/Administrativa/2015) 

Rogério é Diretor de uma empresa de médio porte e está coordenando a elaboração do 

planejamento estratégico dessa organização. Com o intuito de ajudá-lo nesse processo, 

podemos considerar uma boa sugestão: 

a) Que foque sua análise nos fatores internos da organização, uma vez que o ambiente 

externo à empresa está fora do alcance do seu raio de ação. 

b) O uso da matriz GE/McKinsey para avaliar a eficácia dos recursos humanos em cada 

departamento da organização. 

c) O emprego da análise SWOT para avaliar de forma integrada os pontos fortes e fracos 

da organização com as oportunidades e ameaças provenientes do ambiente externo. 

d) A utilização da matriz BCG para identificar e quantificar as principais causas de erros 

nos processos produtivos. Assim, poderá aprimorar sensivelmente as rotinas 

estabelecidas. 

Comentário: 
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Rogério, faça isso não! Não foque sua análise ambiental apenas nos fatores internos, 

ok? Se você quer elaborar um planejamento estratégico, fique atento, também, ao 

ambiente de atuação de sua organização! Alternativa A incorreta. 

A matriz GE/McKinsey serve para analisar o conjunto de negócios da organização, ou 

seja, utiliza-se essa ferramenta para desenvolver estratégias de crescimento, incluindo 

novos produtos, decidindo-se quais negócios ou produtos não deverão permanecer, etc. 

Portanto, Rogério, fique ligado: a matriz GE/McKinsey não tem nada a ver com recursos 

humanos. Alternativa B incorreta. 

Aí, Rogério, mandou super bem, agora! A matriz SWOT consiste em ferramenta típica 

do planejamento estratégico (fase do diagnóstico estratégico), pois considera a 

organização como um todo e o seu ambiente interno e externo. Alternativa C correta. 

A principal abordagem da matriz BCG é como alocar fundos para diferentes negócios de 

uma empresa diversificada. A proposta da matriz é que as unidades empresariais 

localizadas nos quatro quadrantes identificados estarão em posições diferentes de fluxo 

de caixa, sendo, portanto, administradas de maneira diferente. Assim, foi adotado um 

elenco de tipos de recomendações estratégicas, permitindo à administração classificar 

as unidades de negócio como vacas leiteiras, pontos de interrogação, abacaxis ou vira-

latas e estrelas. Rogério, não vacile! A matriz BCG não identifica e nem quantifica as 

principais causas de erros nos processos produtivos. Alternativa D incorreta. 

GABARITO: C. 

 

Questão 48 (FCC - Técnico Judiciário (TRT 4ª Região)/Administrativa/2015) 

O planejamento estratégico é uma metodologia de planejamento gerencial de longo 

prazo, cuja principal funcionalidade é estabelecer a direção a ser seguida pela 

organização e contempla 

a) o estabelecimento dos cenários, definidos pela realidade existente na organização. 

b) o estabelecimento da visão de futuro da organização, que traduz a razão de ser da 

entidade. 

c) a definição da missão da organização, que exerce a função orientadora da ação 

organizacional no longo prazo. 

d) o diagnóstico institucional, consistente na análise interna, que identifica as ameaças 

e oportunidades da organização. 

e) a fixação dos valores da organização, que devem ser passíveis de mensuração 

objetiva. 

Comentário: 

Analisando as alternativas. 

O planejamento estratégico é uma metodologia de planejamento gerencial de longo 

prazo, cuja principal funcionalidade é estabelecer a direção a ser seguida pela 

organização e contempla 

a) o estabelecimento dos cenários, definidos pela realidade existente na 

organização. 

INCORRETO. 
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O homem possui diversas limitações e uma delas é não conseguir adivinhar o futuro. 

Ainda assim, é possível se explorar configurações futuras em suas variáveis mais 

relevantes e as relações que delas podem surgir. Assim, o estabelecimento dos cenários 

nada mais é que uma estruturação da incerteza ou simulações hipotéticas do 

futuro, e não definidos pela realidade existente na organização. 

b) o estabelecimento da visão de futuro da organização, que traduz a razão de 

ser da entidade. 

INCORRETO. 

A razão de ser da entidade é estabelecida pela sua missão, e não visão. A visão é um 

modelo mental claro de um estado ou situação altamente desejável pela organização, 

ou seja, uma realidade futura e possível, descrita de forma simples e objetiva, 

partilhada por todos os seus membros. 

c) a definição da missão da organização, que exerce a função orientadora da ação 

organizacional no longo prazo. 

CORRETO. 

A missão é o que a organização realizará no seu negócio, ou a definição do próprio 

negócio; enfim, é a razão de ser da organização. Além disso, a missão esclarece o 

compromisso e dever desta com a sociedade e, ainda, estabelece o que a organização 

realiza dentro de sua área de atuação. A declaração de missão deve responder à 

seguinte questão: “Por que ou para que existimos?”. 

Geralmente, a missão está estampada logo na entrada da organização. Vejamos um 

exemplo de missão: 

Editora Abril - "Suprir serviços gráficos que respeitem os interesses de nossos clientes 

de outros públicos envolvidos e da sociedade". 

d) o diagnóstico institucional, consistente na análise interna, que identifica as 

ameaças e oportunidades da organização. 

INCORRETO. 

O diagnóstico organizacional envolve tanto a análise interna quanto externa. A 

interna tem foco nas forças e nas fraquezas; a externa enfatiza as ameaças e 

oportunidades. 

e) a fixação dos valores da organização, que devem ser passíveis de mensuração 

objetiva. 

INCORRETO. 

São os objetivos que devem ser passíveis de mensuração objetiva. Os objetivos se 

consubstanciam nos resultados futuros que se pretende atingir, de acordo com a visão 

de futuro. São alvos que a organização seleciona e busca atingir em um período pré-

determinado. Em regra, são medidores qualitativos (mensuração objetiva). No entanto, 

essa mensuração nem sempre será objetiva, já que fornece uma perspectiva geral do 

futuro. 

GABARITO: C. 
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Questão 49 (CESPE - Técnico Judiciário (TRE MT)/Administrativa/2015) 

Em relação ao planejamento organizacional, assinale a opção correta. 

a) O planejamento pode ser realizado em diferentes níveis, conforme os objetivos 

propostos; o nível tático, por exemplo, envolve decisões a respeito de atividades diárias, 

com alto grau de flexibilização e baixo risco e em curto prazo. 

b) As seguintes denominações são também empregadas para se referir ao 

planejamento: previsão, projeção e predição. 

c) São considerados princípios do planejamento relacionados ao alcance dos resultados 

de uma organização: contribuição aos objetivos, precedência, maior penetração e 

abrangência, maior eficiência, eficácia e efetividade. 

d) O planejamento estratégico visa ao estabelecimento e alcance de objetivos de longo 

prazo, tornando possível a previsão de ações imediatas que permitam a 

operacionalização de tais objetivos. 

e) O planejamento de recursos humanos, por ser uma área funcional da organização, é 

definido como atividade precípua do planejamento estratégico. 

Comentário: 

As alternativas A e D estão INCORRETAS. O planejamento operacional é que 

envolve decisões a respeito de atividades diárias, com alto grau de flexibilização e baixo 

risco e em curto prazo. Já o planejamento estratégico torna possível a previsão de 

ações mediatas, e não imediatas. Sintetizando as características dos tipos de 

planejamento, podemos chegar a um quadro resumo: 

Tipos/Características ESTRATÉGICO TÁTICO OPERACIONAL 

Prazo Longo Médio Curto 

Amplitude Toda a organização Setor ou departamento Atividades e tarefas 

Nível responsável Alta Direção Gerências Supervisores 

Grau de incertezas e 

riscos 
Alto Médio Baixo 

Nível de detalhamento Baixo (sintético) Médio 
Alto 

(analítico) 

Grau de flexibilidade Menos flexível Flexível Mais flexível 

A alternativa B está INCORRETA. Os termos previsão, projeção e predição não são 

sinônimos de planejamento. O autor Steiner (1969)29 diz que o planejamento não deve 

ser confundido com outros termos, como previsão, projeção e predição: 

 Previsão corresponde ao esforço para verificar quais serão os eventos que 

poderão ocorrer, com base no registro de uma série de probabilidades. 

                                       
 

29 STEINER, G. A top management planning. New York: The Macmillan Company, 1969. 
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 Projeção corresponde à situação em que o futuro tende a ser igualado ao 

passado, em sua estrutura básica. 

 Predição corresponde à situação em que o futuro tende a ser diferente do 

passado, mas a empresa não tem nenhum controle sobre o seu processo e 

desenvolvimento. 

Já o planejamento é a definição de um futuro desejado e de meios para alcançá-lo.  

A alternativa C está CORRETA. Em relação a princípios, Oliveira (2010)30 elenca 

princípios gerais e princípios específicos para o planejamento organizacional. 

São princípios gerais do planejamento: 

 Princípio da contribuição aos objetivos: considera que o planejamento deve 

visar os objetivos máximos da organização. Além disso, os objetivos 

estabelecidos devem ser organizados de forma hierárquica e, na medida do 

possível, alcançados em sua totalidade. 

 Princípio da precedência do planejamento: o planejamento é uma função 

administrativa que vem antes das demais (organização, direção e controle). Na 

prática, torna-se difícil elencar uma sequência exata das funções administrativas, 

mas, de forma geral, o planejamento deverá ser elaborado no início do processo 

administrativo, assumindo, assim, um papel de maior importância em relação às 

demais funções. 

 Princípio da maior influência (penetração) e abrangência: relaciona-se com 

as mudanças que o planejamento provoca nas características e atividades da 

organização. As modificações incluem os seguintes aspectos:  

 Pessoas (modificações que dizem respeito às necessidades de treinamento, 

substituições, transferências, funções, avaliações, etc.); 

 Tecnologias (correspondem à evolução dos conhecimentos, às novas maneiras 

de executar o trabalho, dentre outros); e 

 Sistemas (alterações nas responsabilidades estabelecidas, nos níveis de 

autoridade, descentralização, comunicações, procedimentos, instruções, 

dentre outros). 

 Princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade: o planejamento deve 

buscar atingir tanto a eficiência, quanto a eficácia e a efetividade:  

 Eficiência: trata de "fazer certo as coisas". Relaciona-se com a salvaguarda 

dos recursos aplicados pela empresa.  

 Eficácia: trata de "fazer as coisas certas". Resumidamente, se relaciona 

com aumentar os resultados da organização.  

 Efetividade: relaciona-se com a consistência nos resultados positivos. É 

necessário que a organização seja eficiente e eficaz para que consiga se tornar 

efetiva. 

São princípios específicos do planejamento: 

                                       
 

30 OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento Estratégico. São Paulo: Atlas, 2010. 
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 Planejamento permanente: como vivemos em um ambiente de mercado 

turbulento e mutável, as organizações devem criar e manter constantemente um 

plano estratégico, já que nenhum plano se mantém com as mudanças 

ambientais; 

 Planejamento participativo: um dos principais benefícios do planejamento é a 

participação de todos da organização, desde a alta cúpula até o chão da fábrica, 

pois de nada adianta só o planejador elaborar sem haver um facilitador no 

processo participativo; 

 Planejamento integrado: os vários planos que são elaborados pelos escalões da 

organização devem ser integrados entre as áreas e subáreas; 

 Planejamento coordenado: todo o processo de planejamento deve ocorrer de 

forma coordenada e interdependente, pois nenhuma área deve planejar 

isoladamente as suas metas. 

A alternativa E está INCORRETA. O planejamento de recursos humanos é que 

depende do planejamento estratégico, e não o contrário. Assim, é a Gestão de Pessoas 

que deve estar alinha à gestão estratégica organizacional. 

GABARITO: C. 

 

Questão 50 (FCC - Biblioteconomista (DPE RR)/2015) 

Considere os dois agrupamentos abaixo: 

I. Planejamento. 

II. Elaboração de políticas. 

III. Tomada de decisão. 

a. Desenvolvimento de planos, tomadas de posição, e diretrizes que influenciam as 

decisões e proporcionam uma direção para a organização. 

b. O processo de seleção de um curso de ação entre alternativas potenciais. 

c. Um esforço para desenvolver decisões e ações a fim de guiar o que a organização faz 

e por que ela o faz. 

A correlação correta entre eles é: 

a) I-b, II-c, III-a. 

b) I-a, II-b, III-c. 

c) I-b, II-a, III-c. 

d) I-c, II-a, III-b. 

e) I-c, II-b, III-a. 

Comentário: 

O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os 

objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. É definir onde se 

pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência. 
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Analisando os dois agrupamentos, concluímos que o planejamento, portanto, 

um esforço para desenvolver decisões e ações a fim de guiar o que a organização faz e 

por que ela o faz. A primeira correlação é I-c. 

A segunda correlação correta está entre a elaboração de políticas como o 

desenvolvimento de planos, tomadas de posição, e diretrizes que influenciam as 

decisões e proporcionam uma direção para a organização.  

As políticas são os princípios e as diretrizes básicas que balizam decisões e 

comportamentos; já as práticas são os diversos tipos de procedimentos, métodos e 

técnicas usados para a implementação de decisões e nortear as ações no âmbito da 

empresa e em sua relação com o ambiente. A segunda correlação é II-a. 

Por fim, a tomada de decisão é compreendida em algumas fases ou etapas principais: 

 Identificar o problema ou oportunidade: é a fase em que se percebe que o 

problema ou oportunidade estão ocorrendo e que é necessário tomar uma 

decisão. 

 Diagnóstico (análise): procura-se entender o problema ou oportunidade e 

identificar suas causas e consequências. 

 Geração de alternativas: muitas vezes, as alternativas já vêm junto com o 

problema ou oportunidade. Em outros casos, não há alternativas prévias e é 

preciso ter ideias. 

 Escolha de uma alternativa: consiste na avaliação, escolha e julgamento da 

alternativa ideal. 

 Avaliação da decisão: avalia-se os resultados obtidos com a alternativa escolhida. 

Portanto, a terceira correlação é III-b. 

GABARITO: D. 

 

Questão 51 (CESPE - Técnico Judiciário (TRE PI)/Administrativa/2016) 

Com relação ao planejamento organizacional nas organizações contemporâneas, 

assinale a opção correta. 

a) Em uma organização, as metas operacionais e departamentais são estabelecidas de 

forma exclusiva, respectivamente, para pessoas/equipes e departamentos/divisões. 

b) Os planos estratégicos representam as etapas de ação, pelas quais uma organização 

tem intenção de alcançar as metas estratégicas em um espaço de tempo definido. 

c) As metas táticas auxiliam na execução dos planos estratégicos de uma organização, 

assim como na realização de parte específica da estratégia organizacional. 

d) O planejamento estratégico estabelece planos sucessivos de metas e ações que são 

desempenhadas repetidamente nas organizações, visto que planos de uso único não 

fazem parte do escopo da estratégia. 

e) Planos e metas táticas fornecem meios para que a organização responda a situações 

específicas, como emergências, contratempos ou condições inesperadas. 

Comentário: 

Análise das alternativas. 
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A letra A está INCORRETA. Meta é um estado futuro desejável que a organização se 

propõe realizar. As metas estratégicas dizem respeito à organização como um todo. 

Após a definição da missão e das metas estratégicas, o próximo passo é definir e validar 

as metas táticas, que são os resultados que as principais divisões e 

departamentos dentro da organização pretendem alcançar. Essas metas se aplicam à 

gerência média e descrevem o que as unidades importantes precisam fazer para a 

organização alcançar suas metas gerais. 

Já os resultados esperados tanto dos departamentos e grupos de trabalho, quanto dos 

indivíduos são as metas operacionais. Elas são precisas e mensuráveis. Logo, as metas 

operacionais podem envolver departamentos, equipes, divisões e indivíduos. 

A letra B está CORRETA. O plano é o documento formal em que o planejamento é 

descrito; logo, é atividade sequencial ao próprio planejamento. Plano é um roteiro para 

atingir uma meta e especifica a necessária alocação de recursos, programações, tarefas 

e outras ações. As metas especificam os fins futuros, enquanto os planos especificam 

os meios de hoje. 

A letra C está INCORRETA. As metas operacionais levam à realização de metas táticas, 

o que, por sua vez, leva à realização das metas estratégicas. No entanto, em relação 

aos planos, temos que: 

 metas operacionais auxiliam na execução dos planos operacionais; 

 metas táticas auxiliam na execução dos planos táticos; 

 metas estratégicas auxiliam na execução dos planos estratégicos. 

A letra D está INCORRETA. Quem estabelece planos sucessivos de metas e ações que 

são desempenhadas repetidamente nas organizações é o planejamento operacional, 

e não estratégico. Ainda, planos únicos fazem parte, sim, do escopo da estratégia. 

Explico! 

Precisamos ter atenção ao fato de que é possível existirem planejamentos permanentes 

e planejamentos de uso único. Vamos ver isso de forma mais detalhada. 

Apesar da "máxima" de que o planejamento deve ser flexível, isso não impede a 

existência de planejamentos permanentes, contendo os objetivos de caráter definitivo, 

tais como aqueles associados à missão e à visão da empresa, e ainda, contendo políticas 

e diretrizes institucionais que orientam a distribuição formal do poder dentro da 

empresa, procedimentos de rotina que orientam os processos e as atividades que levam 

a cumprir os objetivos de caráter definitivo. 

Em suma, planejamento permanente não é sinônimo de planejamento estático ou 

absoluto. 

Da mesma forma, podemos ter planejamentos temporários ou únicos, que dizem 

respeito a planos que sistematizam programas e projetos. Tais planos extinguem-se 

quando o programa ou o projeto termina. Ficou claro? 

A letra E está INCORRETA. Quem fornece meios para que a organização responda a 

situações específicas, como emergências, contratempos ou condições inesperadas são 

os planos e metas operacionais. Esses é que são desenvolvidos para especificar os 

passos de uma ação. 

GABARITO: B. 
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Questão 52 (CESPE - Analista Judiciário (TRT 8ª Região)/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2016) 

Tendo em vista que compreender e direcionar a dinâmica de uma organização em um 

cenário de instabilidade é tarefa de alta complexidade, que exige dos profissionais 

responsáveis uma atuação coordenada e sistemática para que os objetivos e as metas 

das organizações sejam alcançados com sucesso, assinale a opção correta. 

a) Em geral, as organizações da administração pública não são orientadas por 

resultados econômico-financeiros; por isso, é irrelevante o uso de ferramentas de apoio 

ao planejamento estratégico como, por exemplo, o balanced scorecard. 

b) A elaboração de uma estratégia organizacional é responsabilidade da alta liderança 

das organizações, cujas decisões, em termos de objetivos, metas e resultados, são 

utilizadas em seguida como referenciais de desempenho pelos demais gestores e 

trabalhadores. 

c) No planejamento estratégico, a análise interna pode ser dispensada quando são 

estáveis aspectos como perfil da força de trabalho, estrutura e processos de trabalho, 

semelhantemente ao que ocorre nas organizações públicas. 

d) Na concepção de uma estratégia organizacional, é importante considerar os 

elementos do ambiente externo — tecnologia, valores da sociedade, demografia, 

legislação e condições econômicas —, bem como os elementos do ambiente interno — 

estrutura interna, cultura organizacional e competências. 

e) Inicia-se o processo de administração estratégica de uma organização pela análise 

de seus ambientes externo e interno; em seguida, propõe-se a estratégia 

organizacional; e finaliza-se esse fluxo com a elaboração da missão, da visão e dos 

valores organizacionais. 

Comentário: 

Análise das alternativas. 

a) Em geral, as organizações da administração pública não são orientadas por 

resultados econômico-financeiros; por isso, é irrelevante o uso de ferramentas 

de apoio ao planejamento estratégico como, por exemplo, o balanced scorecard. 

INCORRETA. De fato, a gestão pública não está orientada para resultados econômicos. 

Em sentido contrário, busca gerar valor para a sociedade e formas de garantir o 

desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a obrigação de utilizar os recursos 

de forma eficiente.  

No entanto, o erro está na afirmação de que o uso do BSC nesse setor é 

irrelevante. O BSC foi apresentado inicialmente como um modelo de avaliação e 

desempenho empresarial; porém, a aplicação em empresas proporcionou seu 

desenvolvimento para uma metodologia de gestão estratégica. Os requisitos para 

definição desses indicadores tratam dos processos de um modelo da Administração de 

serviços e busca da maximização dos resultados baseados em quatro perspectivas que 

refletem a visão e a estratégia da gestão pública: financeira, cidadãos, processos 

internos e aprendizado e crescimento. 
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Na Administração Pública, essa ferramenta pode ser adaptada, tendo-se por objetivo a 

busca do equilíbrio de funções estatais, como nas áreas da saúde, educação, geração 

de emprego e renda, dentre outras.  

b) A elaboração de uma estratégia organizacional é responsabilidade da alta 

liderança das organizações, cujas decisões, em termos de objetivos, metas e 

resultados, são utilizadas em seguida como referenciais de desempenho pelos 

demais gestores e trabalhadores.  

INCORRETA. De fato, quem elabora o planejamento estratégico, ainda que ouvida 

todas as partes que compõem a organização, é a alta liderança. No entanto, o erro 

está no fato de que não é possível utilizar apenas as decisões desse nível 

diretamente como referenciais de desempenho. A estratégia serve como guia da 

elaboração de padrões de desempenho dos outros níveis da organização. 

c) No planejamento estratégico, a análise interna pode ser dispensada quando 

são estáveis aspectos como perfil da força de trabalho, estrutura e processos de 

trabalho, semelhantemente ao que ocorre nas organizações públicas. 

INCORRETA. O planejamento estratégico considera tanto aspectos internos 

quanto externos. Um exemplo disso é a larga utilização da matriz SWOT. Outro fato 

é que a escolha de determinadas estratégias necessita da combinação de forças e 

fraquezas (aspectos internos) com as oportunidades e ameaças (aspectos externos). 

Sem essa combinação de elementos, a definição da estratégia fica comprometida. 

d) Na concepção de uma estratégia organizacional, é importante considerar os 

elementos do ambiente externo — tecnologia, valores da sociedade, demografia, 

legislação e condições econômicas —, bem como os elementos do ambiente 

interno — estrutura interna, cultura organizacional e competências. 

CORRETA. Conforme explicitado no comentário anterior. 

e) Inicia-se o processo de administração estratégica de uma organização pela 

análise de seus ambientes externo e interno; em seguida, propõe-se a estratégia 

organizacional; e finaliza-se esse fluxo com a elaboração da missão, da visão e 

dos valores organizacionais. 

INCORRETA. Toda alternativa que mencione etapas ou fases em Administração merece 

ser lida com cautela, dada a infinidade de autores e as divergências entre vários temas. 

No entanto, nesse tema, é certo que a intenção estratégia, ou seja, a elaboração da 

missão, da visão e dos valores organizacionais é anterior à propositura da estratégia 

organizacional. Assim, a sequência simplificada correta seria:  

Inicia-se o processo de administração estratégica de uma organização pela (1) análise 

de seus ambientes externo e interno; em seguida, propõe-se a (2) elaboração da 

missão, da visão e dos valores organizacionais e finaliza-se com a (3) elaboração da 

estratégia organizacional. 

GABARITO: D. 
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Questão 53 (CESPE - Auditor Fiscal de Controle Externo (TCE-SC)/Controle 

Externo/Administração/2016) 

A respeito dos processos organizacionais de planejamento e de tomada de decisões, 

julgue o item que se segue. 

O processo de planejamento estratégico de uma organização é complexo e, geralmente, 

estático, pois as variáveis balizadoras da estratégia, após serem definidas, devem 

permanecer inalteradas, a fim de evitar que a cultura organizacional se torne caótica. 

Comentário: 

O item está ERRADO. 

O planejamento não é estático, mas possui flexibilidade para ajustes. No 

entanto, por envolver a organização como um todo, o planejamento estratégico possui 

uma flexibilidade menor que outros tipos de planejamento, como o tático e o 

operacional, por exemplo.  

Isso porque o planejamento estratégico é um processo sistemático de tomada de 

decisões, que considera a interação dos ambientes interno e externo à organização. 

Assim, podemos concluir que, sem dúvida, o planejamento não é algo estático; pelo 

contrário, deve possibilitar ajustes às contingências e aos novos cenários que se 

apresentam. 

GABARITO: ERRADO. 

  

Questão 54 (CESPE - Analista de Controle (TCE-PR)/Administração/2016) 

Em relação às funções administrativas planejamento, organização, direção e controle, 

assinale a opção correta. 

a) A finalidade do controle como função administrativa é inibir desvios comportamentais 

indesejáveis e não aceitáveis na organização. 

b) A ênfase na qualidade é uma abordagem típica da função de planejamento, com foco 

na eficiência requerida nos planos estabelecidos. 

c) Todas as funções administrativas — planejamento, organização, direção e controle 

— são interpessoais e se correlacionam entre si, e somente a função de planejamento 

possui segregações conforme o nível institucional, seja estratégico, tático ou 

operacional. 

d) A maneira como as atividades de uma organização serão estruturadas, divididas e 

coordenadas é definida na direção e, quando dessa definição, devem ser direcionados 

os esforços à orientação estratégica. 

e) Melhoria no controle e administração do tempo, foco e flexibilidade são benefícios 

alcançados por meio da elaboração de planos orientados para o alcance de objetivos 

propostos no planejamento. 

Comentário: 

A alternativa A está INCORRETA. O controle e avaliação é a função administrativa que 

consiste em verificar se tudo está sendo feito de acordo com o que foi planejado e as 

ordens dadas, bem como assinalar as faltas e os erros, a fim de repará-los e evitar suas 

repetições. Ou seja, não há como inibir desvios comportamentais indesejáveis e 
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não aceitáveis na organização, mas repará-los e conhecê-los, para evitá-los, 

quando possível. 

A alternativa B está INCORRETA. A ênfase na qualidade, no contexto das funções 

administrativas, deve estar vinculada a todas elas. A qualidade não depende 

exclusivamente apenas de uma função, mas de todas as atividades e ações da 

organização. 

A alternativa C está INCORRETA. Enquanto que as funções de PLANEJAMENTO, 

ORGANIZAÇÃO e CONTROLE são qualificadas de impessoais, a DIREÇÃO é um 

processo interpessoal que determina relações entre indivíduos. Isso porque 

a função de direção se relaciona diretamente com a maneira pela qual o objetivo é 

alcançado, através da orientação das operações que devem ser executadas. 

A alternativa D está INCORRETA. A maneira como as atividades de uma organização 

serão estruturadas, divididas e coordenadas é definida na função de organização. A 

função organização é o processo de criar uma estrutura organizacional, por meio da 

qual se define o trabalho que as pessoas devem realizar. Também, é a disposição dos 

recursos (físicos, financeiros e humanos) refletida na divisão de mão de obra da 

organização em departamentos específicos e empregos, linhas formais de autoridade e 

mecanismos para coordenar as tarefas organizacionais diversas. 

A alternativa E está CORRETA. O planejamento ocorre nos três diferentes níveis 

hierárquicos: planejamento ESTRATÉGICO, planejamento TÁTICO e planejamento 

OPERACIONAL. Assim, o planejamento estratégico deve ser desdobrado e detalhado em 

planos táticos, os quais serão detalhados em planos operacionais.  

Enquanto o planejamento é uma atividade de ênfase intelectual, o plano é o documento 

formal em que o planejamento é descrito; logo, é atividade sequencial ao próprio 

planejamento. 

GABARITO: E. 

 

Questão 55 (ESAF - Analista do Banco Central do Brasil/Supervisão/2002) 

Na questão, indique C para certo e E para errado. A seguir marque a opção que 

representa a sequência correta. 

Sobre o planejamento estratégico: 

(_) Os objetivos são considerados operacionais, táticos e estratégicos quando se 

relacionam com o plano institucional, com a gerência média e com resultados 

específicos, respectivamente. 

(_) As políticas refletem um objetivo e têm a função de aumentar as chances de acerto 

quando a situação requer julgamento. Podem ser explícitas - quando escritas ou orais 

e fornecem informações para a tomada de decisões - ou implícitas - quando 

subentendidas e consideradas de conhecimento geral. 

(_) No planejamento estratégico, a análise ambiental tem o propósito de identificar os 

modos pelos quais as mudanças no ambiente externo podem influenciar a organização 

direta ou indiretamente identificando seus pontos fortes e fracos. 

(_) A análise organizacional é um exame das condições internas das organizações e 

auxilia na identificação de seus pontos fortes e fracos. 
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a) E-C-C-E 

b) E-C-E-C 

c) C-C-E-E 

d) C-E-C-E 

e) C-E-E-C 

Comentário: 

Análise das assertivas:  

(ERRADO) Os objetivos são considerados operacionais, táticos e estratégicos 

quando se relacionam com o plano institucional, com a gerência média e com 

resultados específicos, respectivamente. 

Existem três níveis de objetivos organizacionais: estratégicos, táticos e operacionais. 

Todos os três níveis se relacionam com objetivos da organização. Assim, objetivos 

referentes à organização como um todo, outros com cada divisão ou unidade da 

organização e outros, ainda, com cada tarefa ou operação a ser executada dentro da 

organização.  

Portanto, os objetivos operacionais, táticos e estratégicos relacionam-se, 

respectivamente, com resultados específicos, gerência média e plano 

institucional. 

(CERTO) As políticas refletem um objetivo e têm a função de aumentar as 

chances de acerto quando a situação requer julgamento. Podem ser explícitas - 

quando escritas ou orais e fornecem informações para a tomada de decisões - ou 

implícitas - quando subentendidas e consideradas de conhecimento geral. 

As políticas organizacionais explícitas são escritas e formalizadas em documento, como 

carta magna, manual de princípios, regimento interno, ou outros semelhantes. As 

implícitas são orientações não redigidas. As suas fontes são tradições, usos e costumes 

da organização, consolidados pela repetição, refletindo parte da cultura organizacional. 

(ERRADO) No planejamento estratégico, a análise ambiental tem o propósito de 

identificar os modos pelos quais as mudanças no ambiente externo podem 

influenciar a organização direta ou indiretamente identificando seus pontos fortes 

e fracos. 

A análise ambiental, por ocasião do planejamento estratégico, pode ser externa ou 

interna. A análise que aborda as variáveis externas alcança as ameaças e 

oportunidades, enquanto a análise interna foca os pontos fortes e fracos. 

(CERTO) A análise organizacional é um exame das condições internas das 

organizações e auxilia na identificação de seus pontos fortes e fracos. 

Os pontos fortes e fracos são analisados sob o enfoque interno, enquanto as 

oportunidades e ameaças são analisados sob o enfoque externo.  

GABARITO: B. 
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Questão 56 (ESAF - Analista Técnico da SUSEP/Administração e 

Finanças/2010) 

Um planejamento é estratégico quando se dá ênfase ao aspecto: 

a) de longo prazo dos objetivos e à análise global do cenário. 

b) de prazo emergencial dos objetivos e à análise global do cenário. 

c) de longo prazo dos objetivos e à análise da situação passada. 

d) de médio prazo dos objetivos e à análise da situação atual. 

e) de urgência dos objetivos e à análise da situação futura. 

Comentário: 

O planejamento estratégico é amplo e abrange toda a organização. 

Suas características mais comuns são: 

 É projetado no longo prazo, tendo seus efeitos e consequências estendidos a 

vários anos pela frente. 

 Envolve a empresa como uma totalidade, abrange todos os recursos e áreas de 

atividade, e preocupa-se em atingir os objetivos em nível organizacional. 

 É definido pela cúpula da organização (no nível institucional) e corresponde ao 

plano maior ao qual todos os demais estão subordinados. 

O planejamento tático é o conjunto de tomada deliberada e sistemática de decisões 

envolvendo empreendimentos mais limitados, prazos mais curtos, áreas menos amplas 

e níveis mais baixos da hierarquia da organização. Por isso, é o planejamento de médio 

prazo. O planejamento tático está contido no planejamento estratégico. 

O planejamento operacional se preocupa basicamente com "o que fazer" e com 

o "como fazer". Refere-se especificamente às tarefas e operações realizadas no nível 

operacional. Nesse nível, há um detalhamento com que se estabelecem as tarefas e 

operações, pelo caráter imediatista, focalizando apenas o curto prazo e abordando 

apenas uma tarefa ou uma operação. 

GABARITO: A. 

  

Questão 57 (ESAF - Analista de Planejamento e Orçamento 

(MPOG)/Planejamento e Orçamento/2010) 

Sobre o tema 'planejamento estratégico', é correto afirmar: 

a) a análise das ameaças e oportunidades do ambiente externo da organização é mais 

importante que a análise dos pontos fracos e fortes de seu ambiente interno. 

b) é um processo que abrange a organização de forma sistêmica, compreendendo todas 

as suas potencialidades e capacidades. 

c) os conceitos de missão e visão se equivalem, podendo um substituir o outro. 

d) conta, atualmente, com uma metodologia padronizada para aplicação nas diversas 

organizações, sejam elas públicas ou privadas. 

e) uma vez iniciado, pode ser revisto apenas de ano em ano, desde que tais revisões 

tenham sido previstas em sua formatação original. 
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Comentário: 

Análise das alternativas. 

a) a análise das ameaças e oportunidades do ambiente externo da organização é 

mais importante que a análise dos pontos fracos e fortes de seu ambiente interno. 

INCORRETO. O diagnóstico organizacional, fase ou etapa do planejamento estratégico, 

considera as variáveis do ambiente externo e interno de forma igualmente importante. 

b) é um processo que abrange a organização de forma sistêmica, compreendendo 

todas as suas potencialidades e capacidades. 

CORRETO. O planejamento estratégico envolve a organização como uma totalidade, 

abrange todos os recursos e áreas de atividade, e preocupa-se em atingir os objetivos 

em nível organizacional. 

c) os conceitos de missão e visão se equivalem, podendo um substituir o outro. 

INCORRETO. A missão é o que a organização realizará no seu negócio, ou a definição 

do próprio negócio; enfim, é a razão de ser da organização. A declaração de missão 

deve responder à seguinte questão: “por quê ou para quê existimos?”. 

Já a visão é um modelo mental claro de um estado ou situação altamente desejável pela 

organização, ou seja, uma realidade futura e possível, descrita de forma simples e 

objetiva, partilhada por todos os seus membros. A visão de futuro deve responde à 

seguinte questão: “onde queremos chegar?”. 

d) conta, atualmente, com uma metodologia padronizada para aplicação nas 

diversas organizações, sejam elas públicas ou privadas. 

INCORRETO. O planejamento não é estático, não é um modelo pré-definido, mas sim 

flexível e contingencial, variando de organização para organização, de ambiente para 

ambiente. 

e) uma vez iniciado, pode ser revisto apenas de ano em ano, desde que tais 

revisões tenham sido previstas em sua formatação original.  

INCORRETO. O planejamento não é estático, mas sim flexível. No entanto, por 

envolver a organização como um todo, o planejamento estratégico possui 

uma flexibilidade menor que outros tipos de planejamento. Ainda assim, não se limita 

ao tempo no tocante a sua flexibilidade. 

GABARITO: B. 

 

Questão 58 (ESAF - Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental/Gestão e Políticas Públicas/2005) 

As frases a seguir referem-se ao processo de planejamento estratégico. Classifique as 

opções em Verdadeiras (V) ou Falsas (F). 

(_) O planejamento estratégico é capaz de estabelecer a direção a ser seguida pela 

organização com objetivos de curto, médio e longo prazo e com maneiras e ações para 

alcançá-los que afetam o ambiente como um todo. 

(_) O planejamento estratégico, de forma isolada, é insuficiente, sendo necessário o 

desenvolvimento e a implantação dos planejamentos táticos e operacionais de forma 

integrada. 

Portal RA - Henrique Sena



Administração Geral para Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil 

Teoria e questões 

AULA 00 | Planejamento estratégico; planejamento baseado em cenários 

Prof. Adriel Sá 

Página 111 de 133 | www.ricardoalexandre.com.br 

 

(_) O planejamento estratégico é o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes 

políticas, os quais proporcionam uma conjuntura que viabiliza a avaliação das 

implicações presentes de decisões a serem tomadas em função do ambiente. 

 

(_) O planejamento estratégico é, normalmente, de responsabilidade dos níveis mais 

altos da organização e diz respeito tanto à formulação de objetivos, quanto à seleção 

dos cursos de ação a serem seguidos para sua consecução. 

 

(_) O planejamento estratégico é uma ferramenta que tem como fases básicas para sua 

elaboração e implementação o diagnóstico estratégico, a definição da missão, a 

elaboração de instrumentos prescritivos e quantitativos, além do controle e da 

avaliação. 

Indique a opção correta. 

a) F, V, F, V, V 

b) F, F, V, F, V 

c) V, V, F, F, V 

d) V, F, F, V, V 

e) V, V, F, V, F 

Comentário: 

Análise das frases. 

(FALSA) O planejamento estratégico é capaz de estabelecer a direção a 

ser seguida pela organização com objetivos de curto, médio e longo 

prazo e com maneiras e ações para alcançá-los que afetam o ambiente 

como um todo. 

Primeiramente, temos que o planejamento estratégico possui amplitude de longo prazo; 

segundo, as maneiras e ações detalhadas da direção a ser seguida são apresentadas 

nos planejamentos de médio e curto prazo, ou seja, nos planejamentos táticos e 

operacionais. 

(VERDADEIRA) O planejamento estratégico, de forma isolada, é 

insuficiente, sendo necessário o desenvolvimento e a implantação dos 

planejamentos táticos e operacionais de forma integrada. 

A expressão "planejar" no senso comum é o ato ou efeito de prever, antecipar, ou 

vislumbrar algo que ainda não aconteceu. Nas organizações, sejam elas provadas ou 

públicas, não é diferente: o planejamento é algo que circunda os seus diversos níveis.  

Assim, temos o planejamento estratégico, de elaboração da alta cúpula da organização; 

o planejamento tático, referente aos níveis intermediários; e o planejamento 

operacional, que especifica as ações dos setores de execução. 

(FALSA) O planejamento estratégico é o desenvolvimento de processos, 

técnicas e atitudes políticas, os quais proporcionam uma conjuntura que 

viabiliza a avaliação das implicações presentes de decisões a serem 

tomadas em função do ambiente. 

Portal RA - Henrique Sena



Administração Geral para Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil 

Teoria e questões 

AULA 00 | Planejamento estratégico; planejamento baseado em cenários 

Prof. Adriel Sá 

Página 112 de 133 | www.ricardoalexandre.com.br 

Processos, técnicas e atitudes são ações de curto e médio prazo; logo, não são relativas 

ao planejamento estratégico. 

(VERDADEIRA) O planejamento estratégico é, normalmente, de 

responsabilidade dos níveis mais altos da organização e diz respeito 

tanto à formulação de objetivos, quanto à seleção dos cursos de ação a 

serem seguidos para sua consecução. 

O planejamento estratégico é amplo e abrange toda a organização. Suas características 

mais comuns são:  

 É projetado no longo prazo, tendo seus efeitos e consequências estendidos a 

vários anos pela frente. 

 Envolve a empresa como uma totalidade, abrange todos os recursos e áreas de 

atividade, e preocupa-se em atingir os objetivos em nível organizacional. 

 É definido pela cúpula da organização (no nível institucional) e corresponde ao 

plano maior ao qual todos os demais estão subordinados. 

(VERDADEIRA) O planejamento estratégico é uma ferramenta que tem 

como fases básicas para sua elaboração e implementação o diagnóstico 

estratégico, a definição da missão, a elaboração de instrumentos 

prescritivos e quantitativos, além do controle e da avaliação. 

É certo que as fases ou etapas que compreendem o planejamento estratégico não é 

consenso entre os autores, como veremos logo a seguir. Enquanto uma corrente diz 

que primeiro deve-se estabelecer aonde queremos chegar para depois realizarmos o 

diagnóstico atual, outra corrente prega que o diagnóstico deve ser realizado 

antecipadamente, para depois se estabelecer aonde a organização quer chegar. 

As etapas estabelecidas por Stoner e Freeman (1999)31 para o processo de 

planejamento estratégico:  

 Passo 1 - estabelecimento dos objetivos; 

 Passo 2 - definição da situação atual;  

 Passo 3 - determinação das facilidades e das barreiras;  

 Passo 4 - preparo de um conjunto de medidas; 

 Passo 5 - definição de metas. 

Soma-se, ainda, a checagem da consistência do plano, por meio do controle e da 

avaliação.  

GABARITO: A. 

 

                                       
 

31 STONER, J. A. F.; FREEMAN, R. E. Administração. 5.ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1999. 
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Questão 59 (ESAF - Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental/2009) 

Tal como no esforço de planejamento estratégico, uma organização que busque 

estabelecer um modelo de desenvolvimento institucional deve percorrer as seguintes 

etapas: 

I. Definição da missão, visão e negócio; 

II. Análise do ambiente interno − pontos fortes e fracos; 

III. Análise do ambiente externo − oportunidades e ameaças; 

IV. Definição dos objetivos, metas e planos de ação. 

Estão corretas: 

a) todas estão corretas. 

b) apenas I e III. 

c) apenas II, III e IV. 

d) apenas I, II e III. 

e) apenas I e II. 

Comentário: 

Destaca-se que a questão não quer saber a sequência correta, mas apenas que 

identifiquemos se as etapas apresentadas fazem parte do planejamento estratégico. 

A definição da missão, visão e negócio (I) são etapas integrantes da definição da 

intenção estratégica; logo, etapa do planejamento estratégico. 

A análise do ambiente interno e externo (II e III) são, respectivamente, a análise 

que permite uma avaliação dos pontos fortes e pontos fracos e a análise das condições 

externas que impõem ameaças e oportunidades; logo, etapas do planejamento 

estratégico. 

A definição dos objetivos, metas e planos de ação (IV) trata da ordem de 

importância e prioridade em uma hierarquia de objetivos, metas e planos. 

GABARITO: A. 

 

Questão 60 (ESAF - Analista Tributário da Receita Federal do 

Brasil/Geral/2012) 

Na questão, selecione a opção que melhor representa o conjunto das afirmações, 

considerando C para afirmativa correta e E para afirmativa errada. 

I. Objetivos estratégicos são afirmações amplas que descrevem onde as organizações 

desejam estar no futuro. 

II. O planejamento estratégico consiste no estabelecimento de planos gerais que 

moldam o destino da organização. 

III. O planejamento estratégico é realizado no nível operacional. 

a) E - E - C 

b) C - E – E 
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c) C - C – E 

d) C - E – C 

e) E - C – E 

Comentário: 

Análise das afirmações. 

I. Objetivos estratégicos são afirmações amplas que descrevem onde as 

organizações desejam estar no futuro. 

CORRETA. A afirmação segue o entendimento de Chiavenato (2003)32. Para o autor, 

existem três níveis de objetivos: estratégicos, táticos e operacionais. 

a. Objetivos estratégicos. São os chamados objetivos organizacionais, ou seja, objetivos 

amplos e que abrangem a organização como uma totalidade. Suas características 

básicas são: globalidade e longo prazo. 

b. Objetivos táticos. São os chamados objetivos departamentais, ou seja, objetivos 

referentes a cada departamento da organização. Suas características básicas são: 

ligação com cada departamento e médio prazo. 

c. Objetivos operacionais. São objetivos referentes a cada atividade ou tarefa. Suas 

características básicas são: detalhamento e curto prazo. 

II. O planejamento estratégico consiste no estabelecimento de planos gerais que 

moldam o destino da organização. 

CORRETA. Planejamento estratégico é o planejamento mais amplo e abrange toda a 

organização.  

III. O planejamento estratégico é realizado no nível operacional. 

ERRADA. O planejamento que é realizado à nível operacional é o planejamento 

operacional, abrangendo cada tarefa ou atividade específica.  

GABARITO: C. 

 

Questão 61 (ESAF - Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental/2013) 

Existe uma ampla literatura sobre os princípios e processos da abordagem e do 

planejamento estratégico. Acerca do Planejamento Estratégico, pode-se fazer as 

afirmações abaixo, exceto: 

a) as organizações utilizam o Planejamento Estratégico para realizar seu próprio 

diagnóstico baseado na sua atuação histórica, destacando as conquistas passadas, 

proporcionando, assim, uma maior segurança do que fizeram de modo que possam 

repetir essas experiências no futuro, garantindo, dessa forma, sua sobrevivência. 

b) estratégia pode ser definida como sendo o caminho que a organização irá perseguir 

para efetivar a sua participação no ambiente e planejamento estratégico como sendo 

                                       
 

32 CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna 
administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
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preliminarmente interessado nas relações entre a organização e o meio ambiente, suas 

implicações com os procedimentos operacionais. 

c) o planejamento estratégico pode ser entendido como uma metodologia gerencial que 

objetiva proporcionar aos tomadores de decisão uma estrutura que permita o exame 

do ambiente em que atua a organização. 

d) o planejamento é fundamentalmente compreendido como um exercício intelectual 

em que os processos estão concentrados na disponibilidade dos recursos como forma 

de antecipar o futuro. 

e) o planejamento estratégico pode ser entendido como uma condução disciplinada de 

esforços para produzir decisões e ações fundamentais para conduzir a organização 

aonde ela deseja chegar. 

Comentário: 

As alternativas trazem conceitos de diversos autores para Estratégia e Planejamento 

Estratégico.  

a) as organizações utilizam o Planejamento Estratégico para realizar seu próprio 

diagnóstico baseado na sua atuação histórica, destacando as conquistas 

passadas, proporcionando, assim, uma maior segurança do que fizeram de modo 

que possam repetir essas experiências no futuro, garantindo, dessa forma, sua 

sobrevivência. 

Incorreta. 

O primeiro erro da afirmativa é fazer referência a um "diagnóstico de atuação histórica". 

A abordagem estratégica explora detalhadamente o ambiente atual e o raciocínio 

intuitivo, além do quantitativo. Ou seja, considera o presente na análise do futuro. 

Portanto, não há destaque para conquista passadas.  

No cenário atual, de constantes mudanças mundiais, as organizações lançam mão do 

planejamento estratégico como forma de delinear os novos rumos e os futuros caminhos 

que irão seguir. Logo, a expressão "maior segurança do que fizeram de modo que 

possam repetir essas experiências no futuro" também está incorreta.  

b) estratégia pode ser definida como sendo o caminho que a organização irá 

perseguir para efetivar a sua participação no ambiente e planejamento 

estratégico como sendo preliminarmente interessado nas relações entre a 

organização e o meio ambiente, suas implicações com os procedimentos 

operacionais. 

Correta. Essa é definição proposta por Carr (1992)33. Segundo o autor, estratégia é o 

“caminho que a organização irá perseguir para efetivar a sua participação no ambiente 

e planejamento estratégico como sendo preliminarmente interessado nas relações entre 

a organização e o meio ambiente, suas implicações com os procedimentos 

operacionais”. 

                                       
 

33 CARR, S. J. Strategic planning in libraries. Library Management, v.13, n.5, p.4-17, 1992. 
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c) o planejamento estratégico pode ser entendido como uma metodologia 

gerencial que objetiva proporcionar aos tomadores de decisão uma estrutura que 

permita o exame do ambiente em que atua a organização. 

Correta. Definição proposta por Meyer Jr. (1991)34. O autor entende o planejamento 

estratégico como uma “metodologia gerencial que objetiva proporcionar aos tomadores 

de decisão uma estrutura que permita o exame do ambiente onde atua a organização”. 

d) o planejamento é fundamentalmente compreendido como um exercício 

intelectual em que os processos estão concentrados na disponibilidade dos 

recursos como forma de antecipar o futuro. 

Correta. Conceito proposto por Hobrock (1991)35. Segundo ele, o planejamento é 

“fundamentalmente compreendido como um exercício intelectual onde os processos 

estão concentrados na disponibilidade dos recursos como forma de antecipar o futuro”.  

e) o planejamento estratégico pode ser entendido como uma condução 

disciplinada de esforços para produzir decisões e ações fundamentais para 

conduzir a organização aonde ela deseja chegar. 

Correta. Definição dada por Bryson (1989)36. Segundo ele, o planejamento estratégico 

é “a condução disciplinada de esforços para produzir decisões e ações fundamentais 

para conduzir a organização aonde ela deseja chegar”.  

GABARITO: A. 

  

Questão 62 (ESAF - Analista Técnico-Administrativo (MF)/2013) 

Na questão, assinale a opção correta com C e com E a errada. 

Sobre planejamento estratégico, é correto afirmar:  

(_) é um processo sistêmico, dinâmico e contínuo. 

(_) é embasado essencialmente nos problemas e desafios da organização. 

(_) é um processo de determinação de objetivos estratégicos da organização. 

a) C - C - E 

b) C - E – C 

c) E - C – E 

d) C - C – C 

e) E - E – E 

Comentário: 

                                       
 

34 MEYER JR., V. Planejamento universitário: uma renovação na gestão das instituições universitárias. In: 
Temas de administração universitária. Florianópolis: OEA/NUPEAU/UFSC, 1991. 

35 HOBROCK, Brice G. Creating your library’s future through effective strategic planning. Journal of Library 
Administration, v.14, n.2, p.37-57, 1991. 

36 BRYSON, J. M. Strategic planning for public and nonprofit organizations: a guide to strengthening and 
sustaining organizational achievement. In: An effective strategic planning approach for public and nonprofit 
organizations. London: Jossey - Bass, 1989. 
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Segundo escreve Rezende (2012)37, o conceito de planejamento estratégico abrange 

um processo dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo para determinação 

dos objetivos, estratégias e ações da organização. Esse processo está embasado 

essencialmente nos problemas ou desafios da organização, sendo elaborado por meio 

de diferentes e complementares técnicas com o total envolvimento das pessoas. 

Portanto, todas as afirmativas estão corretas. 

GABARITO: D. 

 

Questão 63 (ESAF - Analista do IRB-Brasil Re/Geral/2004) 

I. Uma empresa do setor petrolífero, ao preparar-se para uma possível oscilação 

significativa do Dólar, segundo o apontado pelo seu processo de planejamento 

estratégico, obteve vantagens mercadológicas por conta da surpresa que tal fato causou 

em seu segmento de atuação. 

II. Antes da implementação de suas estratégias, a empresa Olho Vivo Serviços de 

Entrega buscou certificar-se de que seu processo de comunicação seria capaz de 

garantir o fluxo de informações precisas para a implementação e controle da ação 

planejada. 

III. O planejamento estratégico da HG Veículos para Passeios estabeleceu um processo 

contínuo de pesquisas junto ao mercado e aos seus consumidores como forma de buscar 

novos objetivos para sua organização. 

Indique a opção que expressa corretamente os princípios do planejamento estratégico. 

a) I - Integração II - Previsibilidade III - Objetividade 

b) I - Previsibilidade II - Segurança III - Flexibilidade 

c) I - Previsibilidade II - Controle III - Economia 

d) I - Economia II - Segurança III - Objetividade 

e) I - Controle II - Economia III – Flexibilidade 

Comentário: 

Tavares (1991)38 elenca os seguintes princípios do planejamento estratégico: 

 Previsibilidade (plano contingente) 

 Integração (sistêmico) 

 Objetividade (eficaz) 

 Economicidade (eficiência/coordenação) 

 Segurança (informações e resultado) 

 Flexibilidade (agilidade) 

                                       
 

37 REZENDE, D. A. Planejamento Estratégico Público ou Privado. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

38 TAVARES, M. C. Planejamento Estratégico. São Paulo: Harbra, 1991. 
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 Controle (aprendizado, Controle da Ação Planejada) 

Assim, analisando os itens, temos as seguintes palavras-chave que sinalizam os 

princípios aplicados: 

I. Uma empresa do setor petrolífero, ao preparar-se para uma possível oscilação 

significativa do Dólar, segundo o apontado pelo seu processo de planejamento 

estratégico, obteve vantagens mercadológicas por conta da surpresa que tal fato 

causou em seu segmento de atuação. PREVISIBILIDADE 

II. Antes da implementação de suas estratégias, a empresa Olho Vivo Serviços de 

Entrega buscou certificar-se de que seu processo de comunicação seria capaz de 

garantir o fluxo de informações precisas para a implementação e controle da ação 

planejada. SEGURANÇA 

III. O planejamento estratégico da HG Veículos para Passeios estabeleceu um processo 

contínuo de pesquisas junto ao mercado e aos seus consumidores como forma 

de buscar novos objetivos para sua organização. FLEXIBILIDADE 

GABARITO: B. 

 

Questão 64 (ESAF - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil/2014) 

Analise os itens a seguir e assinale a opção correta. 

I. O planejamento estratégico é elaborado no nível institucional, tem conteúdo 

detalhado e analítico abordando cada unidade organizacional em separado. 

II. O planejamento impõe racionalidade e proporciona rumo às ações da organização. 

III. O planejamento estratégico é definido na área de intersecção dos conjuntos 

definidos pelos parâmetros viabilidade externa, capacidade interna e visão 

compartilhada. 

a) Somente I e II estão corretas. 

b) Somente II e III estão corretas. 

c) Somente I e III estão corretas. 

d) Nenhuma das afirmativas está correta. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

Comentário: 

Análise dos itens. 

I. O planejamento estratégico é elaborado no nível institucional, tem conteúdo 

detalhado e analítico abordando cada unidade organizacional em separado. 

INCORRETA. O planejamento estratégico é genérico, sintético e abrangente. 

II. O planejamento impõe racionalidade e proporciona rumo às ações da 

organização. 
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CORRETA. De acordo com Chiavenato (1999)39, o planejamento envolve uma volumosa 

parcela da atividade organizacional. Toda organização está sempre planejando. O 

planejamento impõe racionalidade e proporciona o rumo às ações da organização. Além 

disso, estabelece coordenação e integração de suas várias unidades, que proporcionam 

a harmonia e sinergia da organização no caminho em direção aos seus objetivos 

principais. 

III. O planejamento estratégico é definido na área de intersecção dos conjuntos 

definidos pelos parâmetros viabilidade externa, capacidade interna e visão 

compartilhada. 

CORRETA. Ainda, segundo Chiavenato (1999), o planejamento estratégico está voltado 

sobre três parâmetros: 

 Viabilidade externa (ligada ao que realmente é necessário e possível);  

 Capacidade interna (que seria o que a organização é capaz de fazer); e  

 Visão compartilhada (que define qual é o futuro desejado para a organização). 

GABARITO: B. 

 

Questão 65 (ESAF - Analista Administrativo (ANAC)/Área 1/2016) 

Combinando as diferentes dimensões conceituais, pode-se afirmar que o Plano 

Estratégico pode ser formulado nos seguintes termos, exceto: 

a) modelo de decisões coerente, unificador e integrador. 

b) meio de estabelecer o propósito da organização em termos de seus objetivos de 

longo prazo, programas de ação e prioridades de alocação de recursos. 

c) resposta consistente às oportunidades, às ameaças, às forças e às fraquezas com a 

finalidade de alcançar e manter um alto desempenho. 

d) critério para igualar as tarefas gerenciais dos níveis corporativo, de negócios e 

funcionais. 

e) um desdobramento em planos táticos e operacionais, de acordo com a complexidade 

da organização. 

Comentário: 

A resposta é a letra D (incorreta). 

Na realidade, o planejamento estratégico, sendo um planejamento a nível global, ou 

seja, congrega vários planejamentos a níveis departamentais e operacionais, diferencia 

(e não iguala) as tarefas de nível corporativo (planejamento estratégico) dos níveis de 

negócios (planejamento tático) e funcionais (planejamento operacional). 

                                       
 

39 CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos na organização. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999. 

Portal RA - Henrique Sena



Administração Geral para Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil 

Teoria e questões 

AULA 00 | Planejamento estratégico; planejamento baseado em cenários 

Prof. Adriel Sá 

Página 120 de 133 | www.ricardoalexandre.com.br 

A questão se baseia na literatura de Porto (1998)40, para quem o plano estratégico deve 

ser entendido como: 

 Modelo de decisões coerente, unificador e integrador; 

 Meio de estabelecer o propósito da organização em termos de seus objetivos de 

longo prazo, programas de ação e prioridades de alocação de recursos; 

 Definição dos domínios competitivos da organização; 

 Resposta consistente a oportunidades e ameaças externas e forças e fraquezas 

internas, com a finalidade de alcançar e manter um alto desempenho 

(competitivo); 

 Critério para diferenciar as tarefas gerenciais dos níveis corporativo, de negócios 

e funcionais. 

GABARITO: D. 

  

                                       
 

40 PORTO, C. Introdução ao Planejamento Estratégico Corporativo. Brasília: Mimeo, Macroplan Prospectiva 

& Estratégia, 1998. 
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3 Planejamento baseado em cenários 

O homem possui diversas limitações e uma delas é não conseguir adivinhar o futuro 

(alguns religiosos que me perdoem). Ainda assim, é possível se explorar configurações 

futuras em suas variáveis mais relevantes e as relações que delas podem surgir. Isso 

nada mais é que uma estruturação da incerteza ou simulações hipotéticas do futuro. 

Em suma, ainda que a incerteza seja algo não gerenciável, ela estará sempre presente 

nos ambientes de atuações das organizações; e é certo dizermos que, se conseguirmos 

estruturar a incerteza, podemos ter sua complexidade reduzida, não é mesmo? Até 

porque a incerteza não se reduz ou se elimina, mas os seus efeitos na organização 

podem ser conhecidos de forma antecipada. 

Assim, parafraseando Godet (1993)41, podemos conjecturar o futuro por meio da análise 

do passado e também pela imagem do futuro que se imprime no presente. 

Bem, meus amigos e minhas amigas, um cenário não é algo concreto, não é verdade? 

Ou seja, não é, de fato, a realidade futura, mas sim um meio de representá-la, com o 

objetivo de nortear a ação presente à luz dos eventos futuros possíveis (desejáveis ou 

indesejáveis). Perceberam que isso tudo tem a ver com a função de planejamento? 

Pois bem! O planejamento baseado em cenários visa estabelecer objetivos e metas de 

forma aberta e flexível, buscando sempre a aprendizagem sobre o futuro. 

 ESQUEMATIZANDO 

 

 

Há duas abordagens básicas de se prever cenários: 

Abordagem PROJETIVA: consiste em projetar os dados atuais para o futuro utilizando 

modelos deterministas e quantitativos. Em geral, essa abordagem explica o futuro 

usando a projeção do passado e considera um futuro único e certo de maneira 

determinista. Assim, costuma restringir-se a fatores e variáveis quantitativos, objetivos 

e já conhecidos. É a abordagem utilizada para situações em que as mudanças são 

previsíveis e gradativas. 

Abordagem PROSPECTIVA: consiste em prospectar o futuro usando uma visão global 

e holística, utilizando modelos de julgamento, probabilidades subjetivas, pareceres de 

                                       
 

41 GODET, M. Manual de Prospectiva Estratégica. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1993. 
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profissionais e opinião de executivos como o método de análise estrutural. Em geral, 

essa abordagem trata do futuro múltiplo e incerto por meio de variações qualitativas, 

quantificáveis ou não, subjetivas ou não, conhecidas ou não. A abordagem prospectiva 

mostra o futuro atuando como determinado pela ação presente. 

 ESQUEMATIZANDO 

 

Projetiva Prospectiva

Modelos de julgamentos e 
probabilidades subjetivas

Modelos deterministas e 
quantitativos

Futuro único e certo

Fatores objetivos e 
conhecidos

As mudanças são 
previsíveis e gradativas

Futuro múltiplo e incerto

Fatores subjetivos, 
conhecidos ou não

As mudanças são 
imprevisíveis e incertas

 

3.1 Métodos de elaboração de cenários 

3.1.1 Método descrito por Michel Godet 

Esse método compõe-se basicamente de seis etapas: 

1ª - Delimitação do sistema e do ambiente 

O sistema é delimitado pelo objeto de estudo, seu horizonte temporal e área geográfica. 

Esses elementos e fenômenos são interligados e podem formar subsistemas daquele 

que está sendo considerado no cenário. O sistema pode ser compreendido uma área da 

organização, um problema levantado, etc. O ambiente, por sua vez, é o contexto mais 

amplo onde está inserido o sistema, influenciando e sendo influenciados mutuamente. 

2ª - Análise estrutural do sistema e do ambiente 

Nessa etapa, primeiramente elabora-se uma lista das variáveis relevantes do sistema e 

de seus principais atores. Após, analisa-se a situação passada, a fim de se obter os 

mecanismos e os atores determinantes da evolução passada. Também, ocorre a análise 

da situação atual, permitindo identificar mudanças ou fatos. Ao final dessa análise 

retrospectiva e atual, retorna-se à análise estrutural, cruzando as variáveis para 

identificar a influência de umas sobre as outras. A análise estrutural do sistema permite 

compreendê-lo melhor, assim como a importância de cada uma de suas variáveis, de 

suas atuações e implicações. 

3ª - Seleção dos condicionantes do futuro 
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Com base nas análises da etapa anterior, obtêm-se as condicionantes do futuro. Nessa 

etapa são listadas as tendências de peso, os fatos portadores de futuro, os fatores 

predeterminados, as variantes e as alianças existentes entre os atores. 

4ª - Geração de cenários alternativos 

Após a seleção das condicionantes do futuro, é preciso realizar a análise morfológica, 

que constitui a base para a geração dos cenários alternativos. A análise morfológica é 

a decomposição de cada em seus possíveis comportamentos ou estados futuros. Aí, 

sim, podemos dar início à elaboração dos cenários propriamente ditos. 

5ª - Testes de consistência, ajuste e disseminação 

Visando aplicar coerência entre os diversos cenários gerados, realizam-se testes de 

consistência para verificar se, durante a descrição dos cenários, alguma variável ou ator 

está se comportando de forma não-coerente ou não-consistente com a lógica 

estabelecida para cada cenário. Verifica-se também se a ocorrência de uma variável 

não invalida a ocorrência de outra que, por engano, possua comportamento igual ao 

descrito. 

Após a elaboração desses testes de consistência, são realizados os ajustes necessários, 

com o objetivo de manter a coerência da história descrita. Os cenários revisados devem 

ser disseminados por toda a organização. Se forem conhecidos por todos, facilitará 

tanto a elaboração da estratégia e dos planos quanto sua implementação, uma vez que 

todos terão a mesma compreensão dos futuros possíveis da organização e onde essa 

pretende chegar. 

6ª - Opções estratégicas e planos sobre monitoração estratégica 

Os cenários revisados e disseminados devem ser utilizados pela cúpula da organização 

na elaboração das opções estratégicas e dos planos de elaboração estratégica. Devem 

ser analisados os pontos fortes e fracos da organização em relação aos ambientes 

futuros. 

3.1.2 Método descrito por Peter Schwartz 

Essa metodologia compõe-se de oito etapas: 

1ª - Identificação da questão principal 

Definição da questão estratégica que motivou a construção dos cenários alternativos. 

2ª - Identificação das principais forças do ambiente (fatores-chave) 

Entende-se por fatores-chave as principais forças existentes no ambiente próximo que 

estejam estreitamente relacionadas com o ramo de negócio da empresa e com a 

questão principal. 

3ª - Identificação das forças motrizes (macroambiente) 

As forças motrizes estão ligadas ao macroambiente. São forças menos óbvias de se 

identificar, mas que podem influenciar ou impactar fortemente a evolução da questão 

principal e os fatores-chave definidos. 

4ª - Classificação dos fatores-chave e forças motrizes, por importância e 

incerteza 

Sugere-se selecionar apenas duas ou três variáveis, classificadas como mais incertas e 

mais importantes para facilitar a identificação da lógica dos cenários. 
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5ª - Seleção das lógicas dos cenários 

Essa seleção parte da análise do comportamento das variáveis classificadas como 

incertezas críticas, que devem ser posicionadas nos eixos ao longo dos quais os cenários 

serão descritos. Deve-se construir e testar vários eixos (trajetórias) e, somente após a 

análise dessas diversas possibilidades, decidir com que eixos trabalhar. A meta do 

processo é terminar apenas com alguns cenários. 

6ª - Descrição dos cenários 

Os cenários devem ser apresentados em forma narrativa, explicando-se 

detalhadamente. Feitos esses cenários, volta-se à questão principal e verifica-se as 

implicações de cada cenário descrito. 

7ª - Análise das implicações e opções 

Verificar, em cada cenário, as implicações de cada decisão, as vulnerabilidades da 

organização e as oportunidades existentes. 

8ª - Seleção de indicadores e sinalizadores principais 

O objetivo da definição desses indicadores é possibilitar um monitoramento contínuo. 

O acompanhamento dessas variáveis com base nos cenários construídos capacita a 

organização a perceber mudanças ambientais, facilitando alterações de rumo antes da 

instalação de um novo cenário, ou mesmo impedindo sua ocorrência. 

3.1.3 Método descrito por Michael Porter 

O Método de Cenários de Porter tem como foco a indústria e como objetivo a elaboração 

de cenários industriais. 

Segundo o autor, todo ramo industrial é regido por cinco forças: a entrada de novos 

concorrentes no mercado, as ameaças de produtos substitutos; o poder de negociação 

dos compradores; o poder de negociação dos fornecedores; e a rivalidade entre os 

concorrentes. Essas forças constituem a base para a definição das estratégias 

competitivas da empresa. Abre-se um parêntese para informar que essas estratégias 

serão analisadas em capítulo próprio. 

Mas, podemos adiantar que as incertezas relacionadas a qualquer uma dessas cinco 

forças competitivas constituem a base conceitual para a construção de cenários 

industriais. 

O método é composto por oito etapas, enfatizando o comportamento da concorrência: 

1ª - Propósito do estudo 

Fixa-se o que se propõe estudar, sua amplitude e ambiente. 

2ª - Estudo histórico e da situação atual 

Em síntese, envolve um estudo histórico e atual da estrutura visando facilitar a 

identificação de todas as incertezas que podem afetar a organização. 

3ª - Identificação das incertezas críticas 
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Porter (1986)42 sugere uma série de passos, sendo o primeiro a elaboração de uma lista 

de variáveis que poderão causar considerável impacto sobre a indústria, num futuro 

próximo, e a identificação do grau de incerteza de cada variável. Essa lista deve sofrer 

uma depuração, classificando-se as variáveis identificadas em variáveis constantes, 

predeterminadas e incertas. 

4ª - Comportamento futuro das variáveis 

Separa-se a lista das variáveis constantes e das predeterminadas, pois essas não 

determinam cenários. As variáveis constantes são aquelas formadas por aspectos da 

estrutura que têm pouca probabilidade de sofrer mudanças e as variáveis 

predeterminadas são aquelas áreas cuja estrutura sofrerá modificações em grande 

parte previsíveis. Portanto, nessa etapa é que se separam as variáveis incertas das 

anteriores elencadas, pois só aquelas servirão para a determinação dos cenários, pois 

são variáveis que constituem aspectos da estrutura futura que dependem de incertezas 

não solucionáveis, as quais determinam os cenários. A lista final das variáveis incertas 

é então classificada em variáveis dependentes e independentes, de acordo com a 

identificação dos fatores causais dos elementos incertos. 

5ª - Análise de cenários e consistência 

Depois de arroladas as suposições a respeito do futuro, cabe uma análise quanto à 

consistência desses possíveis cenários. Os considerados inconsistentes devem ser 

postos de lado e apenas os internamente consistentes é que se habilitarão a uma análise 

mais profunda, que leve em consideração o comportamento de cada variável, checando-

a em relação às demais. 

6ª - Concorrência 

Agora, com um número bastante reduzido de cenários internamente consistentes, 

incorpora-se o movimento da concorrência e suas implicações. Nesse momento, 

identifica-se quem são os concorrentes e quais os seus comportamentos possíveis em 

cada cenário. 

7ª - Elaboração das histórias de cenários 

As histórias de cenários devem conter a descrição minuciosa do comportamento das 

variáveis incertas dependentes e independentes, das mudanças estruturais 

predeterminadas e dos elementos constantes da estrutura da indústria. São também 

descritas as interligações dessas variáveis e especificados todos os fatores causais. 

8ª - Elaboração das estratégias competitivas 

Nessa etapa, os dirigentes da organização têm a oportunidade de vislumbrar a empresa 

nos contextos possíveis e de definir as estratégias que ela deverá executar para criar 

seu próprio futuro. 

3.1.4 Método Delphi 

Esse é, disparado, o método mais questionado em provas de concursos. 

                                       
 

42 PORTER, M. E. Estratégia Competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 18.ed. São Paulo: 

Campus, 1986. 
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O método Delphi foi aplicado pela primeira vez em 1948, com o objetivo de prever os 

resultados das corridas de cavalos. Na década de 1950, a RAND Corporation adotou o 

nome Delphi para o processo desenvolvido para obter maior confiabilidade no consenso 

de opiniões de um painel de especialistas, aplicando questionários em diversas rodadas 

com controle e retroalimentação das respostas dadas pelo grupo. 

No entanto, foi somente em 1964 que o método Delphi ganhou abrangência mundial. 

O método surgiu da necessidade de analisar cenários de alta complexidade, a partir da 

opinião e do consenso entre diferentes especialistas. 

Assim, são esses especialistas que constituem a própria fonte dos dados, pois são os 

detentores da capacidade de julgamento, para avaliar o desempenho de um 

determinado objeto em estudo. 

O método Delphi é um método simples, um bom instrumento de comunicação e análise 

subjetiva e um importante método de prospecção. 

Em suma, é um processo estruturado de comunicação coletiva que preserva o 

anonimato das respostas. É, ainda, recomendável para horizontes de tempo muito 

longos, quando não se dispõe de dados quantitativos, ou ainda quando esses não podem 

ser projetados, em face de expectativa de mudanças estruturais nos fatores 

determinantes das tendências futuras. 

Algumas condições básicas na sua aplicação são: questionamento estruturado, 

interação, feedback controlado e anonimato das respostas. 

3.2 Questões sem comentários 

Questão 66 (FCC - Analista de Controle Externo (TCE-

GO)/Administrativa/2014) 

Ao realizar análise de cenários, são identificados alguns fatores úteis como: 

I. Criar consciência empresarial em relação aos aspectos do macroambiente que são 

desfavoráveis ou imutáveis, bem como aqueles em que a empresa atuará. 

II. Compreender os aspectos favoráveis e não favoráveis à introdução ou manutenção 

de um produto ou serviço em um determinado macroambiente. 

III. Proporcionar mais qualidade como apoio visual. 

IV. Aumentar os negócios por meio do desenvolvimento de novos mercados para seus 

produtos. 

Está correto o que consta APENAS em 

a) I e II. 

b) III e IV. 

c) I e III. 

d) II e IV. 

e) II e III. 
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Questão 67 UFMT - Analista Judiciário (TJ MT)/Administração/2016 

Levando em conta a técnica Análise de Cenários utilizada no Planejamento Estratégico 

empresarial, analise as assertivas.  

I - A técnica antecede a década de 1950, usada durante a segunda Guerra Mundial por 

militares para mitigar os riscos das investidas e execução das ordens de ataque.  

II - No final da década de 1970, o planejamento de cenários passou a se fundamentar 

não apenas em probabilidades, mas em um pensamento causal qualitativo.  

III - Durante os anos 1980, as organizações foram desenvolvendo suas metodologias 

de planejamento de cenários usando técnicas de computador. 

IV - Os cenários são utilizados para avaliação da sensibilidade/risco, avaliação e 

desenvolvimento de estratégia; ajudam a organização a concentrar-se em diferentes 

ambientes futuros plausíveis.  

Estão corretas as afirmativas 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II e III, apenas. 

c) I e IV, apenas. 

d) II, III e IV, apenas. 

 

Questão 68  (CESGRANRIO - Analista do Banco Central do Brasil/Área 4/2009) 

Analise as afirmações a seguir. 

A construção de cenários é uma ferramenta útil para a análise do ambiente externo no 

planejamento estratégico. 

PORQUE 

A análise dos cenários permite à organização atuar sobre as forças que impactam suas 

operações. 

A esse respeito conclui-se que 

a) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 

b) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira. 

c) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa. 

d) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

e) as duas afirmações são falsas. 

 

Questão 69 (ESAF - Analista de Finanças e Controle (STN)/Desenvolvimento 

Institucional/2008) 

A elaboração de cenários é um procedimento de aprendizado sobre o futuro. Nesse 

contexto, cenários são narrativas plausíveis sobre o futuro, consistentes e 

cuidadosamente estruturadas em torno de ideias, com propósitos de sua comunicação 

e de sua utilidade como, por exemplo, no apoio ao planejamento estratégico. O processo 

de construção de cenários leva a uma melhor compreensão das nossas percepções e a 
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uma melhor avaliação dos impactos que julgamos relevantes. Sobre o tema, é correto 

afirmar que os cenários devem possuir os seguintes atributos, exceto: 

a) Claros: devem ser transparentes a fim de facilitar sua compreensão e o entendimento 

de sua lógica. 

b) Determinísticos: devem possibilitar a predição exata do futuro, de modo a otimizar 

a tomada de decisões por parte do gestor. 

c) Focados: devem ser amplos sem perder o foco da área de negócios. 

d) Plausíveis: aqueles que não tiverem relação plausível com o presente devem ser 

descartados. 

e) Relevantes: devem produzir uma visão nova e original dos temas abordados. 

3.3 Gabarito 
66 67 68 69 

A A C B 

3.4 Questões comentadas 

Questão 66 (FCC - Analista de Controle Externo (TCE-

GO)/Administrativa/2014) 

Ao realizar análise de cenários, são identificados alguns fatores úteis como: 

I. Criar consciência empresarial em relação aos aspectos do macroambiente que são 

desfavoráveis ou imutáveis, bem como aqueles em que a empresa atuará. 

II. Compreender os aspectos favoráveis e não favoráveis à introdução ou manutenção 

de um produto ou serviço em um determinado macroambiente. 

III. Proporcionar mais qualidade como apoio visual. 

IV. Aumentar os negócios por meio do desenvolvimento de novos mercados para seus 

produtos. 

Está correto o que consta APENAS em 

a) I e II. 

b) III e IV. 

c) I e III. 

d) II e IV. 

e) II e III. 

Comentário: 

Maximiano (2004)43 diz que um cenário consiste em especulações sobre eventos 

possíveis, mas que não têm base em nenhuma tendência do presente. Assim, se 

cenários são especulações, não há como afirmar que eles garantem algo de imediato, 

o que nos leva às incorreções das afirmativas III e IV, extremamente imediatistas! 

                                       
 

43 MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
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Os autores Silva et al. (2004)44 listam a utilidade da análise de cenários: 

 Compreender os aspectos favoráveis e não favoráveis à introdução ou 

manutenção de um produto ou serviço num determinado macroambiente; 

 Efetuar o planejamento em bases de elevada realidade; 

 Criar consciência empresarial sobre os aspectos macroambientais desfavoráveis, 

imutáveis, bem como sobre aqueles onde a empresa poderá atuar, modificando-

os; 

 Consolidar as oportunidades do planejamento, com base nas oportunidades 

presentes na macroambiência; 

 Criar um alinhamento estratégico entre as macrotendências e o produto ou 

serviço em planejamento; e 

 Auxiliar nas definições de ações para o sucesso do planejamento. 

Assim, corretas as afirmativas I e II. 

GABARITO: A. 

 

Questão 67 UFMT - Analista Judiciário (TJ MT)/Administração/2016 

Levando em conta a técnica Análise de Cenários utilizada no Planejamento Estratégico 

empresarial, analise as assertivas.  

I - A técnica antecede a década de 1950, usada durante a segunda Guerra Mundial por 

militares para mitigar os riscos das investidas e execução das ordens de ataque.  

II - No final da década de 1970, o planejamento de cenários passou a se fundamentar 

não apenas em probabilidades, mas em um pensamento causal qualitativo.  

III - Durante os anos 1980, as organizações foram desenvolvendo suas metodologias 

de planejamento de cenários usando técnicas de computador. 

IV - Os cenários são utilizados para avaliação da sensibilidade/risco, avaliação e 

desenvolvimento de estratégia; ajudam a organização a concentrar-se em diferentes 

ambientes futuros plausíveis.  

Estão corretas as afirmativas 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II e III, apenas. 

c) I e IV, apenas. 

d) II, III e IV, apenas. 

Comentário: 

As afirmativas I e II tomam por base o artigo "O PLANEJAMENTO DE CENÁRIOS COMO 

APRENDIZADO", de Antonio Lourenço Junior, Luiz Cláudio Vieira de Oliveira e Zélia 

                                       
 

44 SILVA, H. H.; TENCA, E. C.; SCHENINI, P. H.; FERNANDES, S. Planejamento Estratégico de marketing. 
Rio de Janeiro: FGV, 2004. 
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Miranda Kilimnik - Future Studies Research Journal, São Paulo, v. 2, n. 1, pp. 03 - 32, 

Jan./jun. 2010. 

O artigo destaca as origens do planejamento de cenários. Vejamos: 

O planejamento de cenários teve origem no meio militar, no exercício de jogos de 

guerra em que seres humanos e máquina interagiam (Van der Heijden, 1996; 

Schoemaker, 1993). De acordo com Schwartz (2000), o planejamento de cenários 

foi amplamente utilizado pela Força Aérea Americana (FAA) na tentativa de prever 

ações do inimigo e construir estratégias alternativas de combate. No início dos 

anos 60, tais métodos teriam se tornado extremamente mecanicistas e 

desaparecido não fosse o trabalho de Pierre Wack e Ted Newland (Kleiner, 2003). 

É consenso que o domínio público e o aprimoramento desta metodologia se deve 

ao lançamento, em 1967, do livro The year 2000, de Herman Kahn, um antigo 

integrante da FAA que popularizou o tema (Van der Heijden, 1996; Schwartz, 

2000; Wack, 1985; Cornelius et al., 2005; Buarque, 2003). No livro, Khan (1967) 

conta histórias para descrever possíveis maneiras da utilização de tecnologias 

nucleares por nações hostis.  

(...)  

Em meados dos anos 60, crescentes falhas de planejamentos baseados em 

previsões fizeram com que a Shell se interessasse por uma forma de planejamento 

fundamentada no “pensamento causal qualitativo”. Sob esta perspectiva, cenários 

são concebidos através de um processo de pensamento causal e não probabilístico 

(Van der Heijden, 1996). 

Assim, corretas as afirmativas I e II. 

A afirmativa III também está correta. Com o avanço da tecnologia a partir da 

década de 80, vários softwares foram desenvolvidos para aplicação da técnica de 

análise de cenários. 

Por fim, correta a definição tratada na afirmativa IV. O autor Salazar (2003)45 

define os cenários como: "histórias construídas sobre o que pode acontecer no futuro. 

A sua construção deve ser planejada, mas não com o propósito de previsão do futuro e 

sim como uma procura das diferentes forças que podem manipular esse futuro. Eles 

são ferramentas que ajudam a organização a concentrar-se em diferentes futuros 

plausíveis". 

GABARITO: A.  

Questão 68 (CESGRANRIO - Analista do Banco Central do Brasil/Área 4/2009) 

Analise as afirmações a seguir. 

A construção de cenários é uma ferramenta útil para a análise do ambiente externo no 

planejamento estratégico. 

PORQUE 

                                       
 

45 SALAZAR, J. N. A. Pensamento Estratégico e Cenários. In: CAVALCANTI, M. (org.); Gestão Estratégica 
de Negócios: evolução, cenários, diagnóstico e ação. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, p. 123 -172, 
2003. 
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A análise dos cenários permite à organização atuar sobre as forças que impactam suas 

operações. 

A esse respeito conclui-se que 

a) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 

b) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira. 

c) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa. 

d) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

e) as duas afirmações são falsas. 

Comentário: 

A construção de cenários é uma ferramenta útil para a análise do 

ambiente externo no planejamento estratégico.  

VERDADEIRA.  

A análise de cenários, assim como a análise SWOT, são ferramentas utilizadas no 

planejamento estratégico. No entanto, enquanto a matriz SWOT analisa os ambientes 

internos e externos, a análise de cenários tem foco no ambiente externo da organização. 

A análise dos cenários permite à organização atuar sobre as forças que 

impactam suas operações.  

FALSA.  

Como a análise de cenários se restringe ao ambiente externo, ela não permite à 

organização atuação em fatores internos da organização (forças e fraquezas), mas 

apenas nas variáveis externas, quais sejam, oportunidades e ameaças. 

Logo, a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa. 

GABARITO: C. 

 

Questão 69 (ESAF - Analista de Finanças e Controle (STN)/Desenvolvimento 

Institucional/2008) 

A elaboração de cenários é um procedimento de aprendizado sobre o futuro. Nesse 

contexto, cenários são narrativas plausíveis sobre o futuro, consistentes e 

cuidadosamente estruturadas em torno de ideias, com propósitos de sua comunicação 

e de sua utilidade como, por exemplo, no apoio ao planejamento estratégico. O processo 

de construção de cenários leva a uma melhor compreensão das nossas percepções e a 

uma melhor avaliação dos impactos que julgamos relevantes. Sobre o tema, é correto 

afirmar que os cenários devem possuir os seguintes atributos, exceto: 

a) Claros: devem ser transparentes a fim de facilitar sua compreensão e o entendimento 

de sua lógica. 

b) Determinísticos: devem possibilitar a predição exata do futuro, de modo a otimizar 

a tomada de decisões por parte do gestor. 

c) Focados: devem ser amplos sem perder o foco da área de negócios. 

d) Plausíveis: aqueles que não tiverem relação plausível com o presente devem ser 

descartados. 
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e) Relevantes: devem produzir uma visão nova e original dos temas abordados. 

Comentário: 

Cenário é uma ferramenta utilizada para ordenar a percepção de alternativas para o 

ambiente futuro, já que as decisões de hoje nele terão efeito (SCHWARTZ, 2003)46. 

Portanto, se são apenas cenários, não significam predição exata do futuro, não é 

mesmo? Logo, a alternativa incorreta é a letra B.  

Segundo o autor, os cenários devem ser construídos de acordo com um conjunto de 

princípios para que possam ser concebidos como seus instrumentos privilegiados: 

 Devem ser construídos pelo menos dois cenários, para refletir o mínimo de 

incerteza;  

 Os cenários devem ser plausíveis, o que significa que devem surgir de modo 

lógico (num encadeado de causas e efeitos) do passado e do presente; 

 Os cenários devem ser internamente consistentes, o que significa que os 

acontecimentos no interior de cada cenário devem ser construídos segundo linhas 

de raciocínio corretas;  

 Os cenários devem ser relevantes para as preocupações do utilizador, permitindo 

gerar ideias e úteis, compreensivas e inovadoras e fornecer meios adequados de 

teste de futuros planos, estratégias ou orientações das organizações; 

 Os cenários devem produzir uma visão nova e original dos temas e questões 

selecionadas na Agenda de Cenarização;  

 Os cenários devem ser claros e transparentes, facilitando a apreensão da sua 

lógica;  

 Deve haver foco nas questões preocupantes, determinando os pontos de 

referência dos cenários (tempo e lugar), para que sua relevância possa indicar o 

conceito do negócio e a definição de fronteiras para a futura pesquisa e busca de 

informações.  

GABARITO: B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       
 

46 SCHWARTZ, P. Cenários: as surpresas inevitáveis. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
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