
 
 

PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO 

2019-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MESTRADO E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 



1. ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA AO PLANO INSTITUCIONAL DA IES.  

  Buscando responder as novas regras da CAPES, formou-se em 2019, uma comissão 

interna na Universidade Católica de Brasília com o propósito de desenvolver, juntamente com 

todos os coordenadores dos Programas Stricto Sensu, um planejamento estratégico para o 

PPG, que estivesse em consonância com o Plano Institucional da Universidade Católica de 

Brasília. Este planejamento está sempre em construção e reconstruçãom conjunto com o 

processo de autoavaliação, que já existia a tempos da Instituição. 

 O primeiro planejamento estratégico institucional (2010-2030) foi elaborado e nele as 

metas para os Programas de Pós-graduação Stricto Sensu se encontravam bem consolidadas. 

Entretanto, como houveram algumas alterações da constituição da reitoria, foi necessário 

algumas eformulações deste planejamento inicial. Assim, a comissão de 2019, está 

trabalhando e revendo pontos do planejamento estratégico da UCB, sugeridos ou não por 

orgões superiores.  

 Na metodologia de trabalho buscamos a participação dos docentes e discentes, na 

reflexão e na avaliação do programa, nos possibilitando o autoconhecimento, o 

amadurecimento e integração da gestão da UCB. Tentamos nos aprimorar a cada ciclo de 

planejamento, esperando com isso, alinhar nossas ações às demandas internas e externas, 

criando uma linguagem comum que contribua para estabelecer e comunicar nossas 

prioridades, objetivos, metas e resultados para toda comunidade acadêmica e agentes 

externos. 

 Inicialmente, definimos responsáveis, prazos, recursos, linha de atuação, grau de 

profundidade, entre outros aspectos relevantes para a condução dos trabalhos, lembrando 

sempre dos seguintes itens:  

a)  É mandatório que o Planejamento Estratégico esteja alinhado com a Estratégia da 

UCB. Os envolvidos no planejamento analisaram a Missão, Visão de Futuro e Valores da UCB, 

assim como as suas Diretrizes Estratégicas e Linhas de Atuação. Essa análise teve como 

objetivo identificar onde e como cada Programa se insere na Gestão Estratégia da UCB; 



Baseando-se nas orientações da Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação (CGPA), o 

PPGEF está seguindo as seguintes fases do PE demonstrados na Figura 1. 

 

b) É importante que os Direcionadores Externos fossem identificados, avaliados e 

considerados na elaboração do Planejamento Estratégico de acordo com as Políticas para IES, 

CAPES, CNPQ. Para tanto, utilizamos a ferramenta SWOT, que nos auxiliou a contextualizar o 

ambiente interno e externo ao qual estamos inseridos. A partir daí análise das Forças, 

Fraquezas (Fragilidades) (ambiente interno), Oportunidades e Ameaças (ambiente externo), 

estamos adotando as estratégias de Sobrevivência (Defensiva), Manutenção (confronto), 

Crescimento (ofensiva) ou Desenvolvimento (Reforço).  

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1 - SWOT 

FORÇAS FRAQUEZAS 
(FRAGILIDADES) 

1. Qualidade do corpo docente; 

2. Estrutuda física (ex. Laboratórios, facilidades 

diversas); 

3. Recursos humanos (pessoal de secretaria, tácnicos 

de laboratório etc..); 

4. Qualidade do corpo discente e potencial dos 

egressos, com elevado índice de absorção por Universidades 

de Pesquisa Públicas e Privadas, inclusive no exterior; 

5. Apoio financeiro de órgãos de fomento (CAPES, 

CNPq, FAP-DF) e Captação de verba da iniciativa privada; 

6. Apoio institucional para pesquisa com Editais 

internos para projetos de pesquisa (incluisve incetivando 

convenio com instituições nacionais e Internacionais), 

projetos de extensão e bolsas de Iniciação Científica; 

7. Integração com a graduação, e com outros 

programas da UCB; 

8. Versatilidade e aptidão para pesquisa, ensino e 

extensionismo; 

9. Colaborações diversas com outros grupos de 

pesquisa nacionais e internacionais; 

10. Extensionismo – o PPGEF, juntamento com a 

Graduação, tem aumentado a oferta de programas de 

extensão, oportunizando a comunidade de modo geral; 

Mesmo diante das adversidades o PPGEF-UCB se manteve 

produtivo e atuante junto à comunidade acadêmica e a 

população atendida pela instituição. Atividades estratégicas, 

como aulas e orientações on-line, foram rapidamente 

estabelecidas durante à pandemia e dessa forma não se 

permitiu hiatos no ensino e pesquisa. Assim como serviços 

de atenção à saúde mental foram oferecidos aos estudantes 

e docentes durante os períodos de contingenciamento.   

1. Embora a Universidade tenha forte incentivo à 
pesquisa, garantindo horas de pesquisa para 
professores, bolsas de iniciação científica para 
alunos da graduação, por se tratar de uma 
instituição privada, carece de bolsas para os 
estudantes de mestrado e doutorado, que na 
atual circunstância econômica do país, sofrem 
com as dificuldades em manter o curso e suas 
atividades laborais de forma plena.  

 

2. Falta de marketing e propagando externo e 
interno 

3. aajuda especializada para montagem de podcast, 
filmagens, lives, dentre outras formas de 
comunicação como Instagram do Programa. 
Fazemos, mas sentimos falta de uma produção 
mais refinada  

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Possibilidades de convênios com Secretaria de Educação do 

DF 
2. Possibilidades de convênios com outras Universidades, em 

modelos similares ao Minter e Dinter, para captação de 

alunos e melhora da educação nacional 

3. Convênios com grupos de pesquisa internacionais 
4. Diversas oportunidades de internacionalização têm surgido 

5. Parcerias com clínicas, centros de treinamento e outros 

grupos e centros de pesquisa de excelência 

6.  Um bom ambiente de trabalho em nosso grupo da pós e a 
estrutura da universidade que nos permite fazermos o 

melhor trabalho possível. 
 
 
 

1. Nossas concorrentes (graduação) são 
faculdades que investem pouco em pesquisa, e 
muito pouco em estrutura física. Como investem 
pouco, tem maior margem de lucro, cobram muito 
mais barato as mensalidades da graduação, e nos 
ameaçam financeiramente. 

2. Cotas de bolsas de estudo serem reduzidas, 
prejudicando o andamento dos nossos projetos 

3. 3. Possíveis cortes em recursos oferecidos 
em editais de pesquisa dos orgãos de fomento 
nacionais e estadual 

4. 3. Valor das mensalidades de Mestrado e 
Doutorado (embora já ocorreu significativa 
redução) 

5. Crise econômica do País em decorrência de 
gestão política, assim como das adversidades 
relacionadas à pandemia. 



Como  seguestão da própria comissão em como fazer uma boa análise SWOT, ficamos 

atentos a riqueza de informações que tínhamos em análise, sempre trabalhando em um 

ambiente adequado para discussão entre os participantes. Na análise, consideramos desde os 

aspectos da gestão de pessoas, sistemas de TI, capacidades da área, processos de trabalho, 

dentre outras. 

  A Coordenadora do Programa definiu o Líder de Planejamento, a Equipe de 

Planejamento e o prazo para conclusão do trabalho, após realizamos a reunião inicial onde 

houve a orientação a toda Equipe de Planejamento, com o objetivo de sensibilizá-los quanto 

às expectativas do resultado do trabalho.  

 

ATORES 

Patrocinador: UBEC/UCB 

Líder da Unidade: Coordenadora do Programa – Gislane Ferreira de Melo 

Equipe de Validação: Colegiado do Programa; 

Líder de Planejamento: Thiago dos Santos Rosa; 

Equipe de Planejamento: equipe de trabalho formada pela Comissão de Autoavaliação eleita 

para essa função, composta de professores, mestrandos e doutorandos do PPGEF; 

Nível Operacional: colaboradores técnicos da instituição. 

Figura 2 – Atores envolvidos na Comissão que desenvolverá o P E do PPGEF 

 

 A partir daí levantamos os recursos necessários para o Planejamento Estratégico: 

tempo de dedicação, computadores, espaço físico, sala de reunião, entre outros. Aqui, foi 

importante a discussão dos alinhamentos para que pudéssemos avaliados adequadamente 



nossas necessidades por cada momento de execução, evitando assim superestimações ou 

subestimações, que interferissem na condução dos trabalhos e elaboramos cronograma de 

atividades. 

 Como uma reflexão estratégica levantamos informações relevantes e analisamos o 

contexto em que a estamos inseridos, considerando aspectos internos e externos. Realizamos 

também um diagnóstico que nos ajudou como orientação para as próximas etapas do 

Planejamento Estratégico. Perguntas norteadoras foram necessárias para um momento de 

reflexão sobre “como chegamos até aqui”, “o que fazemos?”, “por que?”, “para quem?”, 

“como?”, além de “quais são nossas forças, fraquezas (fragilidades), ameaças e 

oportunidades?’.  

 Como, nas reuniões de colegiados sempre discutimos alguns pontos destes, pois a cada 

relatório anual escrevemos nossos pontos fortes e fracos e o que acreditávamos precisar 

melhorar, nosso trabalhado tornou-se mais suave e, o retorno aos textos dos relatórios anuais 

e das nossas atas de colegiado foi necessário. Questões que sempre fizeram parte de nossas 

discussões em sala de aula e grupos de estudos com os discentes, voltaram neste momento 

de reflexão: como nos tornar melhor sempre, de forma a melhorar a qualidade de vida de 

quem passa por nós, como discentes, docentes, colaboradores, egressos, participantes de 

pesquisa ou extensão, parceiros nacionais e internacionais, ou seja, comunidade como um 

todo. Buscamos trabalhar com coerência ao que desejamos para o PPGEF-UCB e que tínhamos 

relatado à CAPES. 

 

2. ADEQUAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

  

Após a primeira apresentação de como seria a metodologia de trabalho e as definições 

de alguns parâmetros a serem cumpridos, os próprios programas ficaram responsáveis por 

apresentarem as metas a serem trabalhadas no próximo quadriênio (2021-2024). Cabe 

ressaltar que a metodologia escolhida para a construção deste novo Planejamento Estratégico 

esteve sempre pautada considerando documentos norteadores como o PDI e o planejamento 

UCB 2030, observando prioritariamente as orientações da CAPES, as quais inferem sobre a 

necessidade de se preocupar com a gestão do desenvolvimento futuro, adequação e 



melhorias da infraestrutura, formação de discentes e capacitação docente, sempre vinculadas 

à produção intelectual, bibliográfica, técnica, artística, e bem como a inserção social. 

  A partir dos dois primeiros passos que relatamos, montamos nosso plano de ação, 

definindo nossas ações prioritárias, o que necessitaremos de recurso (definir orçamento) para 

contratação e capacitação de recursos humanos, como para tecnologia da Informação, 

inovação, dentre outros. Lembrando que, executaremos cada ação de acordo com o plano de 

ação, tendo junto conosco, uma comissão interna e externa (egressos, representantes da 

comunidade vizinha e representantes de conselho de Educação Física, Saúde e Esporte), para 

reuniões de acompanhamento, de avaliação e para revalidação ou correção das ações 

executadas.  Assim, o ciclo se forma, sempre com proposição, planejamento, execução, 

avaliação e reavaliação, com gestores, coordenador, docentes, discentes e egressos. 

 Alguns destes propósitos foram delineados como base na primeira autoavaliação que 

realizamos durante o ano de 2020 em parceria com a Comissão Própria de Avaliação da 

Instituição. Esta primeira autoavaliação foi possível porque desde meados de agosto de 2019 

na reunião da CAPES, já estávamos trabalhando em conjunto com todos os coordenadores 

dos PPG da Universidade e naquele momento nos foi solicitado que trabalhássemos o máximo 

nas especificidades de cada área, nos apontamentos realizados pela Comissão de Avaliação 

da CAPES e nas tendências e orientações atualizadas pela própria Área 21.  

 Assim, a nossa autoavaliação foi conduzida em 2020, com o objetivo de lançar ações 

estratégicas para se atingir os objetivos para o novo quadriênio avaliado pela CAPES. Para 

tanto um instrumento de avaliação foi elaborado via Google forms e enviado a todos 

discentes, docentes, colaboradores e egressos. 

 Cabe ressaltar que o Programa tem viabilizado estratégias para enfrentar nossas 

dificuldades e consolidar seu destaque nacional, buscando expandir nossas parcerias 

nacionais e internacionais, para que possamos ultrapassar nossos muros no que se refere aos 

impactos científicos, econômicos, educacionais e sociais de nossas produções científicas e 

técnicas.  

 Nosso planejamento pretende avançar no estabelecimento de estratégias capazes de 

fortalecer ainda mais o PPGEF-UCB para recuperarmos a nota 5, uma vez perdida por falha no 

preenchimento do relatório sucupira em gestão anterior. Lembrando sempre dos valores 



específicos os quais estão em consonância com os valores institucionais que são: Ética, 

respeito, acolhimento e solidariedade; Compromisso e abrangência social, qualidade, 

inovação e criatividade; Cooperação, colaboração, proatividade e Transparência e 

sustentabilidade na produção acadêmica. 

Diane do exposto e de forma específica, o delineamento de tal planejamento estratégico do 

PPGEF-UCB, com vistas aos 02 próximos quadriênios, buscará cumprir algumas metas como: 

1) Para o Programa: 

a) Reduzir o número de linhas de pesquisa de 04 (quatro) para 02 (duas), sendo, portanto, 

nominadas a seguir: 1. Aspectos Biofisiológicos relacionados à Atividade Física, Saúde e 

Desempenho Humano, e 2. Aspectos Psicossociais, Culturais e Pedagógicos relacionados à 

Atividade Física, Saúde e Desempenho Humano, para se manter a coerência com a nossa área 

de atuação. Com essa redução buscaremos não ter mais sobreposição das áreas; 

b) Cancelamento de disciplinas que não se encontram mais coerentes com o corpo docente e 

com as duas linhas de pesquisa que entrarão em vigor e criação de novas disciplinas mais 

coerentes com o momento de alteração de linhas;  

c)  Buscar sempre uma boa relação entre o número de orientações e defesas; 

d) Estimular a realização de projetos alinhados com o desenvolvimento econômico, social, 

cultural, e de inovação com impacto social. 

2) Corpo Docente: 

a) favorecer a estabilidade dos docentes permanentes, chegando a um número ideal de 15 

docentes permanentes, pensando inicialmente nos professores da casa que possuem 

produção de qualidade, capacidade de desenvolver projetos que possam ser financiados, bem 

como ter a determinação para ações de inserção social; 

b) dar continuidade a captação de recursos para pesquisas junto à Agências de Fomento 

nacionais e internacionais; 

c) dar condições para que outros docentes concorram a bolsas PQs ampliando a percentagem 

de docentes com bolsas ou outros recursos financeiros; 

d) manter e aprimorar ações de pesquisa e extensão junto a Graduação; 



e) descrever regras para continuidade do docente no programa de forma a manter a qualidade 

e quantidade de produções bibliográficas, pesquisa e projetos de inserção social; 

f) Estimular a concorrer a editais de pós-doutorado, sempre em acordo com as regras da UCB. 

3) Corpo Discente: 

a) Redução de preço de mensalidade, proporcionando mais descontos internos (bolsas); 

b) Estar mais presente junto aos discentes de graduação, se envolvendo cada vez mais 

em coorientação de TCC, IC, cursos e eventos; 

c) Participar, de ao menos, um projeto de inserção social, seja com o próprio orientador 

ou com outros docentes, horas estas que serão contabilizadas nas horas complementares; 

d) Participar de um evento internacional e outro nacional durante o mestrado e dois 

nacionais e dois internacionais no doutorado. Estas participações poderão ser financiadas pela 

Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP-DF) 

e) Buscar participar das parcerias nacionais e internacionais junto com os orientadores; 

f) Realizar anualmente um seminário internacional com o tema Atividade Física, Saúde e 

Desempenho humano, com suporte total dos docentes e colaboradores da UCB, buscando 

convidar palestrantes internacionais, nacionais (egressos) e alunos de doutorado; 

g) Realizar uma atividade social em escolas ou espaços esportivos do DF ou cidades 

vizinhas, a qual vise divulgar sua pesquisa e os resultados da mesma, de forma, mais educativa 

para o público leigo; 

h) Ofertar a todos os discentes PPGEF-UCB um curso de escrita, tanto em inglês como 

espanhol, em parceria com o Curso de Letras da UCB. 

4) Egressos 

a) Acompanhar e ampliar a contribuição do curso para atuação dos egressos do PPGEF 

no mercado de trabalho buscando favorecer a sua inserção social e acadêmica; 

b) Realização de uma reunião presencial por semestre; 

c) Motivar a participação de egressos do doutorado em disciplinas, grupos de estudo e 

eventos internos, e programas de extensão, dando continuidade ao processo já iniciado; 

d) Estimular a escrita de projetos de pesquisa e extensão, com o apoio dos docentes; 



e) Construir um blog para que os egressos possam se interagir como os discentes e 

docentes atuais do PPGEF_UCB; 

f) Montar um grupo, conforme sugestões deles próprios, que se encontre uma vez ao 

mês para discutirmos tema atuais da nossa área de concentração. 

5) Inserção Social e Regionalização 

a) Participação de docentes, discentes e egressos em atividades de extensão de outros 

PPG;  

b) coletas de dados extramuros de forma a apresentar ao público leigo como se faz e qual 

a importância da pesquisa;  

c) Buscar construir produtos como cartilhas e E-books com resultados de pesquisa, com 

uma escrita mais leve e que seja capaz de um maior entendimento e aplicabilidade dos 

trabalhos;  

d) Concretizar ações do Minter e Dinter com universidade e faculdades da rede UBEC ou 

não; 

e)  Atenção à saúde mental por meio de acompanhamento psicológico ofertado pela 
UCB;  

f)  Atenção especializada às pessoas com necessidades especiais (SOI); 

 g)  Atividades extensionistas com caráter humanitário, voltado ao atendimento presencial 

e on-line da comunidade local e de comunidades mais distantes; 

e) Realizar mais atividades de cunho cultural. 

6) Internacionalização:  

Colaboração Internacional 

a) Presença de profissionais com experiência internacional que possam contribuir para o 

processo de internacionalização do programa por meio da busca por parcerias, acordos de 

cooperação internacional; 

b) Dar continuidade às publicações com colaboração internacional; 

c) Aumento na Proporção de alunos estrangeiros, principalmente da América do Sul e 

África, aproveitando todas as parcerias da UCB com estas Universidades,  



d) Participação dos docentes em comitês e agências internacionais, tanto como 

assessores, consultores ou permanentes; 

e) Oferta de cursos ou disciplinas em inglês e espanhol; 

f) Participação dos discentes em grupos de pesquisas dos professores das instituições 

parceiras; 

g) Participação em editais de projetos e Prêmios internacionais; 

h) Publicações técnicas para organismos internacionais, nacionais, estaduais 

oumunicipais (livros); 

i)  Colaborar em diretrizes internacionais relacionadas ao exercício na prática clínica e 

desportiva. 

 Mobilidade 

a) Mobilidade internacional do docente 

b) Participação de discentes estrangeiros no PPGEF e sanduiche 

c) Contrato com Universidades internacionais para a mobilidade dos docentes quanto 

discentes 

d) Voltar a ter um comitê específico para atender e dar suporte a discentes e 

pesquisadores internacionais 

  

Sabemos que o reconhecimento por qualificadores nacionais tem origem no 

planejamento das políticas de pesquisa, ensino e extensão detalhadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). Neste quadriênio, alcançamos o Índice Geral de Cursos 

(IGC) 4, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP, 2021). Como a UCB está em 1º lugar no Distrito Federal e 4ª colocada no Brasil na 

modalidade universidade privada sem fins lucrativos; 4º lugar no “ranking” nacional, 

esperamos colher bons frutos para o Programa com o que construímos até o momento. 

 

  



 GLOSSÁRIO 

 

Patrocinador: é o superior interessado no Planejamento Estratégico, aquele que depreende 

esforços para que esse ocorra. 

Stakeholders: são partes interessadas, que afetam ou são afetados pelas ações de uma 

determinada organização ou unidade. Ex: superior hierárquico, clientes, fornecedores, 

parceiros, pessoas influentes, etc. 

SWOT: acrônimo para os termos em inglês de: Forças, Fraquezas (fragilidades), Oportunidades 

e Ameaças (Strengths, Weaknesses, Oportunities and Threatens), na literatura brasileira pode 

ser encontrada como FOFA. É uma ferramenta de análise de cenário que auxilia na etapa de 

Reflexão Estratégica. 

UA: Unidade ou área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO I – MATRIZ SWOT E MATRIZ TOWS 

 

A matriz SWOT é uma excelente 

ferramenta para auxiliar na 

Reflexão Estratégica, pois 

identifica os principais 

pressupostos da situação, 

oferecendo uma rica análise para a 

contextualização do cenário e 

fomentando a discussão sobre 

estratégia. 

As forças e fraquezas (fragilidades) 

referem-se ao ambiente interno e estão 

relacionadas aos seus serviços, 

produtos, recursos, sistemas, 

conhecimento, pessoas, processos, 

tecnologia. As forças (strengths) são as 

capacidades que a UA possui, ou seja, 

aquilo que faz de melhor. As fraquezas 

(fragilidades) (weaknesses), por outro 

lado, sintetizam as desvantagens da 

UA. 

Para um bom resultado, é mandatório que a reflexão seja muito sincera, principalmente 

quanto aos pontos fracos, refletindo a realidade situacional da UA, uma vez que é por meio 

dessas reflexões que a equipe poderá traçar ações para reduzir as fraquezas (fragilidades) e 

alavancar ainda mais as forças internas. 

Quanto ao ambiente externo, busca-se identificar as oportunidades e ameaças que a UA 

enfrentará. As oportunidades, como o próprio nome define, são aspectos positivos que 

podem potencializar as atividades da UA, tais como o surgimento de uma nova tecnologia, a 

realização de um concurso específico para suprir cargos vagos na área, um novo sistema. As 



ameaças, por sua vez, são aspectos externos que podem interferir negativamente nas 

atividades da UA, como uma nova regulamentação que exige controles mais complexos, uma 

força política contrária, uma licitação não realizada ou suspensa. 

Importante: uma dificuldade que muitos enfrentam ao realizar uma análise SWOT é definir o 

que é externo e o que é interno. O interno refere-se apenas ao limite da 

própria UA, aquilo que está sob sua gestão. Enquanto o que é definido por qualquer instância 

externa, mesmo que seja na própria UCB, é considerado um fator externo. 

 

 

 

 

  



SWOT Cruzada (TOWS) 

 

A Matriz TOWS, por sua vez, é uma variante da Matriz SWOT. Também chamada de 

SWOT cruzada, ela envolve os mesmos passos básicos e seus resultados podem ser bastante 

parecidos. Sua utilização é interessante porque a Análise TOWS complementa a Análise SWOT. 

Além da análise das forças, fraquezas (fragilidades), ameaças e oportunidades, a TOWS faz 

uma análise dos pontos negativos de forma a transformá-los em pontos positivos. 

Dessa forma, ela é utilizada para gerar alternativas estratégicas após a obtenção dos 

resultados da Análise SWOT. Isso é feito por meio do cruzamento das informações obtidas nos 

quatro quadrantes da SWOT. Ou seja, ela tem o papel de mostrar como as oportunidades e as 

ameaças externas podem ser ajustadas com as forças e fraquezas (fragilidades) internas da 

empresa, de forma que seja possível traçar estratégias interessantes para a mesma. E por ter 

essa característica, a Análise TOWS não é considerada uma ferramenta de planejamento, mas 

sim de ação. Os cruzamentos que podem ser feitos com a Análise TOWS são: 

 

Quadro 02  -  Análise TOWS 

 

 

 



Serão gerados 4 grupos de alternativas estratégicas. São elas: 

Estratégias SO (Forças e Oportunidades) 

Estratégia Ofensiva (Crescimento): consiste na junção das forças internas com as 

oportunidades externas. Seu objetivo é aumentar e aperfeiçoar as forças para que as 

oportunidades sejam bem aproveitadas, se tornando vantagens competitivas. 

 

Estratégias ST (Forças e Ameaças) 

Estratégia Confrontativa (Manutenção): consiste na junção das forças internas com as 

ameaças externas. Nela, são desenvolvidas estratégias de confronto que utilizam os pontos 

fortes da empresa para diminuir as ameaças. 

 

Estratégia de Reforço (Desenvolvimento): consiste na junção das fraquezas (fragilidades) 

internas e oportunidades externas. Seu objetivo é analisar as fraquezas (fragilidades) de forma 

a tentar superá-las para aproveitar as oportunidades. 

 

Estratégia Defensiva (Sobrevivência): consiste na junção das fraquezas (fragilidades) internas 

e ameaças externas. Nela, são desenvolvidas ações defensivas para proteger a empresa, 

diminuindo o impacto das ameaças. 

A análise SWOT e a SWOT cruzada (TOWS) são matrizes complementares. Se a análise 

SWOT for desenvolvida e a equipe parar por aí, ela não será nada além de uma listagem que 

não fará diferença nenhuma para a empresa. 

Portanto, o cruzamento dos dados é essencial para a construção de planos de ação que 

fortaleçam as vantagens competitivas da empresa em relação ao mercado e à concorrência. 

Dessa forma, será possível tomar decisões mais estratégicas, baseadas em objetivos 

alcançáveis. Ambas as análises permitem o desenvolvimento de um autoconhecimento 

imprescindível para o crescimento da organização. Além disso, elas são de simples execução e 

eliminam a gestão baseada em achismos e em intuição. 

 



ANEXO II – DETALHAMENTO DE PLANO DE AÇÃO 5W2H 

 

 

O 5W2H é uma ferramenta de gestão que apoia a elaboração de 

planos de ação. Esse nome vem das letras iniciais dos termos em 

inglês: 

✓ What – o que será feito; 

✓ Why – qual é o motivo da ação; 

✓ Where – onde será realizado; 

✓ When – qual será o prazo; 

✓ Who – quem será o responsável; 

✓ How – como a atividade será realizada; 

✓ How much – quanto custará. 

Essa ferramenta, que orienta a detalhar as ações, permite que todos os 

envolvidos tenham conhecimento sobre o que será feito e sobre os pontos relevantes das 

ações do plano. O uso dos Ws e Hs é customizável e pode ser adaptado conforme a 

necessidade da UA. A CGPA recomenda o seguinte modelo: 

Projeto 

/ Ação 

Descrição Responsável Prazo Custo / 

Orçamento 

Meta 

      

      

      

      

      

Quadro 03 – Plano de Ação 

 



Observações de preenchimento: 

✓ Projeto / Ação: nome curto da ação, pelo qual é conhecida na UA; 

✓ Descrição: breve descrição da ação, detalhando o principal produto 

ou serviço resultante; 

✓ Responsável: indicar apenas uma pessoa responsável, aquele que 

será cobrado pela ação; 

✓ Prazo: definição de data futura em que a ação deve ser concluída; 

✓ Custo / Orçamento: não é obrigatório, devendo ser preenchido 

apenas quando houver contratação; 

✓ Meta: aplica-se apenas quando houver forma de apurar o 

resultado esperado. 

Caso seja necessário, utilize a metodologia a seguir, para priorizar as ações. 

 

Figura 04 - Metodologia 

  



Metodologia para Priorização das Ações 

 

Cada um dos projetos/ação deverá ser avaliado, considerando os critérios do quadro a seguir: 

 

CRITÉRIOS 
ESCALA 

BAIXA (1) MÉDIA (2) ALTA (3) 

1. A relação com a estratégia do  Programa    

2. Interface e interdependência com 

outras ações 

   

3. Nível de impacto positivo no                   Programa    

4. Amplitude dos benefícios gerados    

5. Tempo para implantação    

6. Visibilidade da ação    

Quadro 05 - Critérios 

 

A classificação indica o grau de prioridade de cada ação, atribuindo um valor quantitativo 

à sua importância para o alcance dos objetivos e metas desejadas. Sendo assim, o somatório 

das notas atribuídas aos critérios define àquelas ações preferenciais a serem implantadas. 

Para tanto, tem-se: 

Prioridade I: notas entre 16 e 18  

Prioridade II: notas entre 13 e 15  

Prioridade III: notas entre 6 e 12 

 

  



ANEXO III – ESTRATÉGIAS EMERGENTES 

 

 

 
✓ Estratégia Pretendida: é o planejamento inicial, ações desejadas para que um objetivo 

seja alcançado; 

✓ Estratégia Deliberada: são as estratégias que foram planejadas e aprovadas; 

✓ Estratégia Não-realizada: são aquelas que estavam previstas, mas não foram 

implementadas, seja por falta de recursos, prioridade ou porque não faziam mais sentido no 

contexto; 

✓ Estratégia Emergente (setas azuis): são estratégias que surgem no meio do caminho, 

algumas vezes de forma prevista, outras ao acaso, mas fazem sentido para o resultado final; 

✓ Estratégia Realizada: são as estratégias que foram efetivamente implementadas, uma 

mistura de Estratégias Deliberadas e Estratégias Emergentes. 

 
✓ Fonte: 

 
MINTZBERG, Henry. Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, 

p. 35. 1ª Edição. 2004. Bookman – Porto Alegre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VI – PDCA 
 

 

O Ciclo PDCA é uma metodologia usada para a 

melhoria contínua de processos e solução de 

problemas. Ele é um método interativo, um tipo 

de processo que a cada repetição chega- se a um 

resultado diferente. Esses resultados, por sua 

vez, serão utilizados nas vezes seguintes de 

forma acumulativa. 

 

 
             Figura 06 – Metodologia PDCA 

 

PDCA ADJUST, que significam “Planejar – Fazer – Verificar – Agir”, ou “Planejar – Fazer – 

Verificar – Ajustar”. quer dizer, em inglês, PLAN – DO – CHECK – ACT, ou           também 

PLAN – DO – CHECK O processo é constituído por atividades que devem ser planejadas e 

praticadas continuamente com o intuito de melhorar o  resultado. 

 

✓ PLAN (PLANEJAR) 

No primeiro passo para a aplicação do PDCA, será elaborado o planejamento. 

 

✓ DO (FAZER) 

Com o planejamento pronto e detalhado, haverá um alinhamento dos 

envolvidos, seu acompanhamento deve ser constante e próximo, para que não 

ocorram desvios do que foi planejado. 

 

✓ CHECK (VERIFICAR) 

O terceiro passo do PDCA é a análise ou a verificação dos resultados alcançados 

e dos dados coletados. Deve ocorrer após a execução, quando são feitas as 

avaliações estatísticas dos dados e a checagem de todos os itens. O principal 

objetivo desta fase é detectar eventuais erros ou falhas. 

 

✓ ACT ou ADJUST (AGIR, CORRIGIR) 

Nesta etapa, são tomadas as ações preventivas e/ou corretivas com base no 

que foi verificado. Após realizada a investigação das causas destas falhas ou 

desvios no processo e após agir para solucioná-las, reinicia-se o ciclo. 

 

O PDCA será retomado sempre para que as práticas e os processos se 

aprimorem continuamente. 


