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Introdução

Planejamento

“Uma empresa não deve ser criada apenas em bom

momento econômico (crescimento e desenvolvimento),

pois tenderá ao fracasso na primeira onda de

instabilidade.”



Introdução

Planejamento

O Planejamento Estratégico volta-se para as medidas

positivas que uma empresa poderá tomar para enfrentar

ameaças e aproveitar as oportunidades encontradas em

seu ambiente.



Definição

Estratégia

“A arte de liderar/comandar uma tropa para fins

específicos visando minimizar perdas e ampliar a

possibilidade de vitória”.



Definição

Estratégia

Atualmente, este conceito é uma das palavras mais

utilizadas no meio empresarial, pois trata-se da forma

de pensar no futuro, integrada ao processo decisório,

com base em um procedimento formalizado e articulado

de resultados futuros.



Organizações

Empresas

E por que falamos de empresas?

Apesar de uma forma de organização, as empresas

são organizações que visam lucros e resultados mais

palpáveis no crescimento econômico de um país.



Organizações

Empresas

E por que falamos de empresas?

São responsável por geração de emprego e renda,

bem como articulação de toda cadeia de valor. Uma boa

gestão é fundamental para fazer a diferença em sua

comunidade local.



Organizações

Empresas

E por que falamos de empresas?

Existem organizações que não possuem este perfil

como as Organizações Não Governamentais (ONG) ou

órgãos governamentais (MP, STJ, CGU, IF, entre outros).



Organizações

Características

Empresas

o Visam lucros;

o Agregam valores à produção;

o Estão em constante evolução/inovação;

o Processos bem fundamentados de gestão;

o Visão e Missão claras;



Funções

Financeira

Agregação de valores a cadeia produtiva, desde a

concepção dos fornecedores (matéria primas) até a

entrega do produto/serviço ao cliente final. Em toda

cadeia produtiva são vários setores que operam os

processos que são o foco fundamental do negócio.



Funções

Mercadológica

Alinhada com as práticas do mercado de modo a

oferecer produtos/serviços de qualidade de modo que

esteja alinhado aos objetivos traçados, montando sua

identidade única. Esta que era considerada apenas as

relação de consumo, passa a agregar marketing,

relacionamento (SAC), atendimentos, suporte, etc.



Funções

Recursos Humanos

Dentre os processos de RH vistos anteriormente,

resultam na melhor aplicação no processo e na cadeia

de valor com não perdendo seu foco de missão e visão,

atendendo seus objetivos de modo a garantir a

qualidade de vida para seus colaboradores.



Funções

Social

Função com pensamento no indivíduo que participa

do processo, resultando de uma abordagem

comportamentalista. Seu impacto na sociedade é visto

como algo bom, pois está relacionada à visão

mercadológica pelo envolvidos no processo.



Gestão

Ciclo

Aplicação

Avaliação

Planejamento

Controle



Processos

Adm. Estratégica

 Análise (diagnóstico);

 Definição de diretrizes;

 Estratégia Organizacional;

 Implementação;

 Controle;

 Avaliação e melhorias;



Processos

Etapa 1: Análise

O processo tem início com a análise do ambiente

organizacional visando identificar os riscos e as

oportunidades presentes e futuras.

 Como estamos atualmente (situação)?

 Quais os riscos envolvidos na atividade?

 Qual o nosso nicho de mercado?



Processos

Etapa 2: Diretrizes

As diretrizes organizacionais ou determinação das

metas são pautadas em dois indicadores: a missão

organizacional é a finalidade da existência da

organização, enquanto que os objetivos são o que se

deseja alcançar.

 Para que existis?

 Onde queremos chegar?



Processos

IFSC

Missão

Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da

educação profissional, científica e tecnológica, gerando,

difundindo e aplicando conhecimento e inovação,

contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e

cultural.



Processos

IFSC

Visão

Ser instituição de excelência na educação

profissional, científica e tecnológica, fundamentada na

gestão participativa e na indissociabilidade entre

ensino, pesquisa e extensão.



Processos

IFSC

Valores

 ÉTICA, pautada por princípios de transparência, justiça social,

solidariedade e responsabilidade com o bem público.

 COMPROMISSO SOCIAL, pautado pelo reconhecimento às

diferenças históricas, econômicas, culturais e sociais.

 EQUIDADE, pautada pelos princípios de justiça e igualdade nas

relações sociais e nos processos de gestão.



Processos

IFSC

Valores

 DEMOCRACIA, pautada pelos princípios de liberdade,

participação, corresponsabilidade e respeito à coletividade.

 SUSTENTABILIDADE, pautada pela responsabilidade social e

ambiental.

 QUALIDADE, pautada no princípio de dignificação humana, por

meio do trabalho, do conhecimento e do aprimoramento das

relações individuais e sociais.



Processos

Etapa 3: Estratégia

A formulação da estratégia é a definição do curso de

ação com vistas a garantir que a organização alcance

seus objetivos.

 Como assegurar o sucesso da empresa?



Processos

Etapa 4: Implementação

Coloca-se em prática as estratégias é a definição do

curso de ação com vistas a garantir que a organização

alcance seus objetivos.

 Como por em prática?



Processos

Etapa 5: Controle

É a monitoração e a avaliação do processo de

administração no sentido de assegurar seu

funcionamento adequado de acordo com as estratégias.

 O que deu errado?

 O que deu certo?

 Como melhorar?



Atividade

Resumo

Ler o artigo disponível na wiki sobre Planejamento

Estratégico e fazer um resumo sobre ele em uma folha

(duas páginas). Para isso, basta identificação do aluno,

introdução do assunto, desenvolvimento e conclusão.

Obs: Não copiar o arquivo e colocar no resumo.

Entrega:

Próxima semana 08/06/16 (impresso)!
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