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APRESENTAÇÃO

Carta do Reitor

Educação, cidadania e transformação social: uma
construção coletiva!
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) completa 10 anos de
existência com grande reconhecimento social. Tal conquista só foi possível pela constante busca
institucional em atender as demandas do estado e do Brasil. E esse objetivo impulsionou, há seis anos,
as significativas mudanças no modelo de gestão do IFMA, com ampliação da participação coletiva
por meio de itinerâncias, fóruns e consultas públicas com vez e voz para estudantes, servidores e
representantes da sociedade civil.
É nesse contexto que implementamos o planejamento estratégico 2016-2020, com o envolvimento
da comunidade interna e externa da instituição nas diversas fases e atividades desse processo que
culminou com a realização de 30 fóruns nos pontos de presença do IFMA em todo o Estado, totalizando
mais de 2500 participantes. Por meio desses encontros foi definido que o IFMA deve contribuir, de
forma inovadora, para o avanço científico, tecnológico e produtivo em prol do desenvolvimento
socioeconômico e cultural do Maranhão, bem como para a formação de cidadãos críticos e qualificados
para o mundo do trabalho.
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O presente documento é fruto desse rico processo de construção participativa e será o balizador no
alcance dos resultados institucionais, mediante a captação e otimização de recursos financeiros e do
aperfeiçoamento dos processos internos, de relacionamento, de gestão de pessoas e de infraestrutura.
É chegada a hora de transformar todo o planejamento em resultados, de forma realista e com
qualidade, a partir das metas, do plano de ação e dos projetos definidos por todos, pelo menor custo
e no menor tempo possível. Afinal, a implementação da gestão estratégica no âmbito do IFMA é fator
determinante para garantia da sua missão institucional: promover educação profissional, científica e
tecnológica comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável.
Reafirmo o compromisso com a sociedade e agradeço a todos pela oportunidade de propiciar esse
legado ao Instituto Federal: viabilizar as condições para que o IFMA se consolide como uma instituição
de excelência em ensino, pesquisa e extensão, de referência nacional e internacional, indutora do
desenvolvimento do Maranhão.Mãos à obra e excelente leitura!
Roberto Brandão
Reitor

10

PLANO ESTRATÉGICO IFMA • 2016-2020

IFmA-PE-v2-201812011.indd 10

11/12/2018 11:26

HISTÓRICO
DO INSTITUTO
FEDERAL
DO MARANHÃO

IFmA-PE-v2-201812011.indd 11

11/12/2018 11:26

1. HISTÓRICO DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO

12

PLANO ESTRATÉGICO IFMA • 2016-2020

IFmA-PE-v2-201812011.indd 12

11/12/2018 11:26

1. HISTÓRICO DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO

As Escolas foram criadas com
o intuito de proporcionar
às classes economicamente
desfavorecidas uma
educação voltada para o
trabalho, sendo a do
Maranhão instalada em
São Luís no dia
16 de janeiro de 1910.

A história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), criado pela Lei nº
11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São Luís e de São Raimundo das
Mangabeiras, começou a ser construída no século XX. No dia 23 de setembro de 1909, por meio do
Decreto nº 7.566, assinado pelo então presidente Nilo Peçanha, foram criadas as Escolas de Aprendizes
Artífices nas capitais dos estados. As Escolas foram criadas com o intuito de proporcionar às classes
economicamente desfavorecidas uma educação voltada para o trabalho, sendo a do Maranhão
instalada em São Luís no dia 16 de janeiro de 1910.
A Educação Profissional no Brasil, desde sua origem, por atender à hegemonia das classes dominantes,
sempre esteve vinculada ao discurso da inclusão, no sentido assistencialista. Segundo o MEC, nos
Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico, “os primórdios da
formação profissional no Brasil registram apenas decisões circunstanciais, especialmente destinadas
a ‘amparar os órfãos e os demais desvalidos da sorte’, assumindo um caráter assistencialista que
tem marcado toda sua história” (MEC, 2000:78). Na verdade, nesse discurso está implícita a chamada
“dualidade estrutural” que sempre permeou os caminhos da educação técnica no país – uma escola
propedêutica para a elite dirigente e uma escola profissionalizante para os filhos dos trabalhadores.
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Na década de 20 do século XX, iniciou-se o debate sobre a concepção de uma nova educação
profissional que não fosse focalizada nos desafortunados da sorte, mas voltada para todos: pobres e
ricos. Esse debate, que ainda é recorrente, estendeu-se pela década de 30 com vários avanços, entre
eles, a criação do Conselho Nacional de Educação e a reforma educacional, conhecida como Ministro
Francisco Campos, que regulamentou a organização do ensino secundário e organizou o ensino
profissional comercial, já concebendo a ideia de itinerários de profissionalização. Aqui, vale ressaltar
que esta reforma transformou o ensino comercial em um ramo especial do ensino médio, mas sem
qualquer diálogo com o ensino secundário e com o ensino superior. Foi assim que, no ano de 1937, em
meio a essas mudanças provocadas pelas disposições constitucionais houve a remodelação do esboço
educacional do país. Com esse novo esboço da educação para o trabalho, a Escola de Aprendizes
Artífices do Maranhão recebeu a denominação de Liceu Industrial de São Luís, passando a funcionar
no bairro do Diamante. Em 1936, foi lançada a pedra fundamental do prédio que atualmente abriga a
sede do Campus São Luís - Monte Castelo, extinto CEFET-MA. Foi, também, no início dessa década, mais
especificamente no ano de 1930, que foi criado o Ministério da Educação e Saúde, ao qual o ensino
industrial ficou vinculado, permanecendo, entretanto, o ensino agrícola sob a tutela do Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio.
Na década de 40 do século XX, por força do processo de industrialização em andamento, retomouse, por meio da chamada Reforma Capanema, a ideia da escola de aprendizes destinadas aos filhos
dos trabalhadores, com o objetivo de torná-los profissionais especializados para atuarem nos setores

A Reforma Capanema
legitimou a dualidade
estrutural com propostas
que visavam formar
intelectuais diferentemente
de trabalhadores,
adequando-os às
transformações
emergentes no mundo
do trabalho

da indústria, do comércio e de serviços. Pode-se afirmar que a Reforma Capanema legitimou a
dualidade estrutural com propostas que visavam formar intelectuais diferentemente de trabalhadores,
adequando-os às transformações emergentes no mundo do trabalho. Dessa forma, em 30 de janeiro
de 1942, com a necessidade de responder às novas demandas educacionais no setor industrial, em
face da intensificação do processo de substituição das importações, ditada pela dinâmica da produção
dos países industrializados durante a Segunda Guerra Mundial, o Decreto-Lei Nº 4.073 instituiu a Lei
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Orgânica do Ensino Industrial. Nesse contexto, criaram-se as Escolas Técnicas Industriais. No mesmo
ano, por meio do Decreto-Lei Nº 4.127, de 25 de fevereiro, instalou-se a Rede de Escolas Técnicas
Federais. Com isso, o então Liceu Industrial de São Luís transformou-se na Escola Técnica Federal de
São Luís. A exclusão do ensino agrícola de um tratamento legal gerou muito protesto dos trabalhadores
do campo e dos setores produtivos rurais. Assim, em 20 de agosto de 1946, aprovou-se, também, por
meio do Decreto-Lei Nº 9.613, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. E, já sob os auspícios da nova Lei, no
ano seguinte, em 20 de outubro de 1947, o Decreto Nº 22.470 estabeleceu a criação de uma escola
agrícola para o Estado do Maranhão.
Na década de 50 do século XX, em virtude das novas demandas que se inseriam no processo de
produção brasileiro, retomou-se a discussão da dualidade estrutural entre escola propedêutica e escola
profissional. No seio dessa discussão havia o acordo MEC-USAID, firmado entre os Estados Unidos
e o Brasil. Do resultado desse acordo, em 1956, surgiram novas diretrizes para o ensino agrícola.
Essas diretrizes se propunham, dentre outras, incentivar programas de extensão educativa, cursos de
economia rural e doméstica, adoção de processo científico para a seleção de candidatos, com aplicação
de testes de inteligência e vocacional e implantação de cursos ‘vocacionais’ nos níveis ginasial e primário,
em regime de cooperação com os proprietários agrícolas da circunvizinhança. A plena equivalência,
porém, só aconteceu na década seguinte, com a promulgação, em 1961, da primeira Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional.
Após o Golpe Militar de 1964, sob a influência do capital internacional e da hegemonia política e cultural
dos Estados Unidos da América, houve o incentivo de se promover no país um desenvolvimento de
forma não sustentável e com grande endividamento externo. Dentro desse contexto, o governo
militar reformulou a LDB unificando o ensino profissional com o ensino médio (na época, ensino de
segundo grau), por meio da chamada “profissionalização compulsória”. Todos os cursos passaram
a ter um caráter profissionalizante, mas que, na prática, por falta de estrutura física, laboratórios e

16
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equipamentos, só atendiam às disposições legais e às motivações político-eleitorais e não às demandas
reais da sociedade. Na verdade, esta Lei teve, como uma de suas principais finalidades, conter o
aumento da demanda de vagas para os cursos superiores.

A implantação do
sistema Escola-Fazenda
tinha como princípio
‘aprender a fazer e
fazer para aprender’

Nesse espírito de estado controlador das políticas públicas, é que no ano de 1965, por meio da Portaria
nº 239/65, seguindo o que dispunha a Lei nº 4.795, de 20 de agosto do mesmo ano, a Escola Técnica
Federal de São Luís passou a denominar-se Escola Técnica Federal do Maranhão.
Quanto ao ensino agrícola, houve, no período, um agrupamento das escolas de iniciação agrícola e
maestria agrícola em Ginásios Agrícolas e, as escolas agrícolas do segundo ciclo passaram a se chamar
Colégios Agrícolas, emitindo, somente, o título de Técnico em Agricultura. Foi assim que, no ano de
1964, por meio do Decreto nº 53.558 de 13 de fevereiro, a Escola Agrícola do Maranhão passou a
denominar-se Colégio Agrícola do Maranhão.
No ano de 1967 a Coordenação do Ensino Agrícola foi transferida do Ministério da Agricultura para o
MEC, passando a ser denominada Diretoria de Ensino Agrícola (DEA).
Nos primórdios da década de 70, foi criado o Departamento de Ensino Médio (DEM), reunindo as
Diretorias do Ensino Agrícola, Comercial, Industrial e Secundário. As disputas políticas, travadas dentro
deste departamento, em virtude da preservação de interesses dos setores produtivos envolvidos,
principalmente dos advindos da industrialização agrícola, propiciaram, no ano de 1975, a criação
da Coordenadoria Nacional do Ensino Agropecuário (COAGRI), com a finalidade de coordenar a
educação agropecuária em nível de segundo grau no Sistema Federal de Ensino. A principal ação dessa
coordenadoria foi a implantação do sistema Escola-Fazenda, que tinha como princípio ‘aprender a
fazer e fazer para aprender’. Para ajustar-se ao novo sistema, em 4 de setembro de 1979, pelo Decreto
nº 83.935, o Colégio Agrícola do Maranhão transformou-se na Escola Agrotécnica Federal de São Luís.
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Em 1982, por força do fracasso, advindo da profissionalização compulsória, a Lei Nº 5.692 foi
modificada, tornando facultativa a profissionalização no ensino de segundo grau. Mais uma vez é
retomada a dualidade estrutural. A referida mudança trouxe novas expectativas para o ensino técnico
de nível médio, dentre elas a necessidade de junção de todas as modalidades de ensino. Por estar na
contramão da nova estruturação, a COAGRI foi extinta no ano de 1986, ficando todo o ensino técnico
subordinado à Secretaria de Ensino de 2º grau (SESG).
A extinção da COAGRI acumulou a gestão do ensino profissional no MEC e obrigou um realinhamento
das forças em disputa, resultando na transformação da SESG em SEMTEC – Secretaria de Educação
Média e Tecnológica, cabendo à mesma as atribuições de estabelecer políticas para a Educação
Tecnológica e exercer a supervisão do Ensino Técnico Federal. Este processo resultou na transformação
das Escolas Agrotécnicas Federais em autarquias por meio da Lei Nº 8.731 de 16 de novembro de 1993.
No caso do Maranhão, ressalta-se o momento histórico de crescimento econômico que propiciou o
aumento nas demandas do mercado de trabalho com a instalação, no Estado, de importantes projetos
industriais. Nesse contexto, em 1989 a Escola Técnica Federal do Maranhão, foi transformada pela Lei
Nº 7.863 em Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão, adquirindo também, a competência
para ministrar cursos de graduação e de pós-graduação. Vale ressaltar, ainda, que esse período de
transformação em CEFET propiciou a ampliação do Órgão no Estado e levou à criação da Unidade de
Ensino Descentralizada de Imperatriz (UNED), cujos primeiros cursos foram implantados em 1987.
No ano de 1994, a Lei Federal nº 8.984 instituiu no país o Sistema Nacional de Educação Tecnológica
que transformou todas as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica
(CEFET). A mudança abriu caminho para que as Escolas Agrotécnicas Federais, também, reivindicassem
sua integração ao sistema, o que, efetivamente, só ocorreu a partir de 1999.
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Em 1988, após a promulgação da nova Constituição Federal, a chamada “Constituição Cidadã”,
começaram os debates sobre a construção da nova LDB. Depois de vários entraves, oriundos de
disputas corporativas, a nova LDB foi promulgada no ano de 1996 e o ensino profissional tomou
forma própria ao ser tratado num capítulo à parte. As escolas técnicas foram contempladas na ocasião
com a prerrogativa legal de oferecerem seus cursos também de forma concomitante ou sequencial
à educação básica. Sua função não era mais de substituir a educação básica, nem com ela concorrer.
Era de aprimoramento do educando como pessoa humana, de aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental para continuar aprendendo, sendo preparado para o trabalho e
para a cidadania.
Em 1997, o Decreto Nº 2.208 regulamentou os artigos da nova LDB que tratavam especificamente
da educação profissional. Iniciou-se, a partir daí, a chamada Reforma da Educação Profissional pela
Pedagogia de Competências, de ideário neoliberal, que ocasionou uma série de mudanças no sistema
federal de ensino. A principal delas foi a retomada da dualidade estrutural pela separação entre
formação geral e formação profissional.
No ano de 2004, foi editado o Decreto nº 5.154, em substituição ao de nº 2.208, que eliminou as amarras
para a organização curricular, pedagógica e oferta de cursos, revogando mais uma vez a dualidade
estrutural com o estabelecimento da possibilidade da integração curricular entre formação geral e
formação profissional. Abriu-se, da mesma forma, a possibilidade de as Escolas Agrotécnicas Federais
ofertarem cursos superiores de tecnologia.
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1. HISTÓRICO DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO

No ano de 2006, na intenção de alavancar o desenvolvimento de regiões, geograficamente delimitadas
do interior do país, por meio do incremento dos processos de escolarização e de profissionalização de
suas populações, o Governo Federal criou o Plano de Expansão da Educação Profissional – Fase I, com a
implantação de escolas federais profissionalizantes, em estados ainda desprovidos delas, em periferias
de metrópoles e em municípios interioranos distantes dos centros urbanos.
No ano de 2007, veio a Fase II, com o objetivo de criar uma escola técnica em cada cidade-polo do
país. A intenção era cobrir o maior número possível de mesorregiões e consolidar o compromisso da
educação profissional e tecnológica com o desenvolvimento local e regional.
Com o crescimento do sistema, surgiu a necessidade de sua reorganização. Desta forma, conforme
apresentado anteriormente, em 2008, o Governo Federal instituiu, por meio de lei nº 11.892, de 29
de dezembro, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou 38 Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
No Estado do Maranhão foi criado o Instituto Federal do Maranhão, como já exposto, pela união das
quatro autarquias educacionais existentes na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
presentes no Maranhão. Destarte a criação do IFMA marcará mais um capítulo dessa portentosa
história da educação profissional do país, porquanto a sua configuração pressupõe a materialização
de um processo de expansão que está sustentado numa ação integrada e referenciada na ocupação e
no desenvolvimento do território, tomado como um espaço de prazer, de trabalho e de humanização.
Já a fase III, iniciada em 2011, teve como meta ampliar a presença dos Institutos Federais em todas as
partes do território nacional, assegurando que cada uma das 558 microrregiões brasileiras tivessem
uma unidade.
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1. HISTÓRICO DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO

Atualmente, o Instituto Federal do Maranhão possui mais de 30 mil estudantes
e 3 mil servidores em 29 campi, cinco Centros de Referência Educacional e
um Centro de Referência Tecnológica. Iniciativas como a oferta de Educação
a Distância e a efetivação de ações e programas governamentais o IFMA
alcançar mais de 60 municípios maranhenses.

PRESENÇA DO IFMA
NO ESTADO
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2. BASE TEÓRICA

2.1

Como simplificar os modelos
de gestão e planejamento
institucional, considerando
alto nível de complexidade
das organizações e os
grandes desafios que
elas enfrentam?

PRINCÍPIOS GERAIS DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
A tendência de modernização das organizações pode ser associada às pressões econômicas, sociais e
ambientais, que as forçam a se ajustarem quanto à transparência de suas ações e à geração de seus
resultados junto aos usuários e aos cidadãos. Cada vez mais é latente a percepção do vácuo entre as
demandas da sociedade e os resultados que as organizações públicas podem oferecer. Não somente,
mas é possível relacionar este desequilíbrio a práticas de gestão inadequadas, cultura organizacional
resistente a mudanças e adaptações e à comunicação institucional de baixa qualidade.
Por outro lado, são muitos os modelos, ferramentas e metodologias que visam mitigar os problemas
discutidos anteriormente. Grande parte desses mecanismos propõe formas robustas de planejamento
e organização funcional, mas que, na maioria dos casos, deixam a desejar na implantação. Em que
pese o imediatismo da geração de resultados e a grande resistência a mudanças das organizações,
muitas metodologias vêm se desgastando no ambiente organizacional por demandarem um grande
esforço inicial de elaboração e necessitar de um grande período para isso. A morosidade na entrega
de resultados palpáveis leva, inevitavelmente, à descrença e ao abandono desses modelos, fazendo
com que muitas organizações possuam bons planejamentos que nunca foram executados. Dado este
fato, pode-se propor um dilema: como simplificar os modelos de gestão e planejamento institucional,
considerando alto nível de complexidade das organizações e os grandes desafios que elas enfrentam?
Em verdade, o desenvolvimento desta competência sofre, a cada dia, transformações e são gerados
aprendizados que tornam vivo este conteúdo.
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A metodologia de gestão estratégica associada à comunicação busca reunir as virtudes de quatro
grandes abordagens de gestão: o Planejamento Estratégico Organizacional; Balanced Scorecard (BSC);
Business Process Management (BPM) e Project Management Institute (PMI). A mesma busca impactar o
ambiente gerencial da organização, focalizando os seguintes princípios:

TRANSFORMAÇÃO: um modelo de gestão pode ser encarado como
uma nova forma de enxergar e dirigir uma determinada organização. Realizar
gestão estratégica é, em muitos casos, escolher a mudança, buscar em curto
prazo a desacomodação das pessoas. O que se pretende é transformar a
forma de pensar das pessoas e os processos de tomada de decisões da
organização.

RESULTADOS:

a organização e as pessoas devem restringir a atenção

aos processos e atividades e focar nos resultados. Em outras palavras, a
atenção deve estar na entrega de resultados que atendam aos anseios e às
expectativas dos beneficiários da organização.

COMUNICAÇÃO:

a comunicação é peça fundamental para a

transformação e para integração das pessoas. Ela deve ser encarada não
como processo auxiliar da gestão, mas sim como um fator promotor da
mudança. A informação certa deve estar no momento e local correto para
que a gestão seja efetiva.
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LIDERANÇA: todo o processo de mudança deve estar ancorado numa liderança forte. Normalmente
protagonizada pela alta gerência, a liderança deve administrar ansiedades, descrenças e conflitos e
conduzir a organização ao futuro desejado.

HUMANIZAÇÃO:

a humanização propõe respeitar o trabalhador enquanto indivíduo; significa

enxergá-lo em seus objetivos pessoais, pensamentos e inquietudes. A pessoa deve ser entendida na sua
totalidade e observada além dos aspectos corporativos. O comportamento ético deve ser o princípio
de vida da organização, uma vez que ser ético é preocupar-se com a felicidade pessoal e coletiva.

ALINHAMENTO: uma das premissas para o equilíbrio é o alinhamento. No ambiente corporativo,
trata-se de coordenar as pessoas e partes interessadas na organização com a capacitação de novos
multiplicadores e definir diretrizes que visem assegurar que o painel estratégico seja implantado e
utilizado de forma consistente.

RESPONSABILIZAÇÃO: a responsabilização deve ser entendida como uma responsabilidade
coletiva de participação e apoio ao processo de gestão e aprendizagem, desenvolvido simultaneamente
por todas as partes envolvidas.
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2.2

PLANEJAMENTO E GESTÃO
ESTRATÉGICA COM A
METODOLOGIA BALANCED
SCORECARD (BSC)
O objetivo do planejamento estratégico é avaliar as implicações futuras das decisões tomadas no
presente, para que as decisões estratégicas sejam tomadas com mais rapidez, segurança e eficácia.
Sistematizando-se o planejamento, reduz-se a incerteza que caracteriza qualquer processo decisório,
aumentando as possibilidades de alcance dos objetivos, dos desafios e das metas estabelecidas pela
organização.
Trata-se de um processo dinâmico, por meio do qual são definidos os caminhos que a organização
deverá trilhar a partir de um comportamento proativo, levando em conta a análise de seu ambiente,
em consonância com a sua razão de existir, a fim de construir o seu futuro desejado.
O planejamento estratégico é uma ferramenta gerencial utilizada com sucesso por organizações
públicas e privadas no Brasil e em outros países. Adapta-se naturalmente às características distintas
de todo tipo de organização, pois contempla conceitos comuns, numa modelagem gerencial destinada
a criar condições para viabilizar objetivos e adequar a direção estratégica aos ambientes de mudança.
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Seguindo qualquer outra função gerencial, o planejamento eficaz está voltado à obtenção dos resultados
esperados. Para efeitos didáticos, consideram-se os seguintes princípios como fundamentais no
planejamento:
• O planejamento deve sempre visar aos objetivos da organização em que ele é realizado;
• O princípio da precedência: o planejamento é uma função que precede as demais, como
organização, direção e controle;
• O princípio da maior penetração e abrangência: o planejamento pode conduzir a mudanças
significativas na organização, tanto nos sistemas gerenciais, como na rotina das pessoas e na
tecnologia da informação;
• O princípio da eficiência, eficácia e efetividade: o planejamento procura maximizar os resultados
e minimizar as deficiências, proporcionando à organização eficiência (fazer corretamente o que
for planejado), eficácia (planejar para fazer as coisas certas) e efetividade (obter os melhores
resultados ao custo mais baixo possível).
Mais do que um plano estratégico voltado para resultados, o Balanced Scorecard (BSC) busca desenvolver
uma cultura de gestão estratégica na organização. Em outras palavras, cria-se uma pauta de assuntos
estratégicos essenciais para a instituição, direcionando a tomada de decisão para o alcance de seus
objetivos. Busca-se fazer uma clara distinção dos temas operacionais dos estratégicos.
O BSC faz o balanceamento de um conjunto de medidas estratégicas que traduzem o entendimento
da organização para os verdadeiros resultados institucionais. Portanto, a necessidade de escolhas de
índices mínimos, suficientes para direcionar a instituição no rumo certo, é um fator crítico para seu
sucesso.
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O princípio do Balanced Scorecard (BSC) está em assegurar o sucesso na implantação das estratégias
formuladas. Isto significa que, tão importante quanto formular uma boa estratégia, é realizar sua
gestão de modo a medir o desempenho, verificar a implantação, corrigir rumos e aprender com os
resultados alcançados. Sendo assim, o BSC representa a ponte das estratégias formuladas com o dia a
dia da organização.
Nesse contexto, a utilização da metodologia BSC, no Sistema de Gestão da Instituto Federal do
Maranhão, possui os seguintes objetivos:
• Esclarecer e obter consenso em relação à estratégia;
• Comunicar a estratégia por toda a organização;
• Alinhar as metas organizacionais e pessoais à estratégia;
• Associar os objetivos estratégicos com metas e orçamentos;
• Identificar e alinhar iniciativas, programas de investimento e ações estratégicas;
• Realizar revisões periódicas e sistemáticas;
• Aperfeiçoar a estratégia;
• Desenvolver o aprendizado estratégico.
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MAPA ESTRATÉGICO
Essa é a essência do BSC: equilibrar
MISSÃO
RESULTADOS

estratégicos em forma de desafios,
considerando a relação de causa e

Transparência

PÚBLICO ALVO

Prestar Assistência

PROCESSOS INTERNOS

Aprimorar Gestão

PERSPECTIVAS

PESSOAS

as perspectivas e alocar objetivos

VISÃO

efeito que existe entre elas. Com o
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

BSC, a organização fala a mesma
linguagem, executa a mesma música
em todas as unidades com todas
as pessoas olhando para a mesma

Desenvolver

partitura,

isto

é

o

alinhamento

estratégico.
OBJETIVOS

INDICADORES

METAS

INICIATIVAS

Prestar Assistência
Financeira

Índice de Tempestividade

90%

Programa
de Capacitação

O BSC também é classificado como
um sistema de suporte à decisão,
pois pretende reunir os elementoschave que possibilitem acompanhar
o cumprimento da estratégia e pode
ser encarado como uma ferramenta

O que é crítico para o
alcance da Estratégia?

Como será medido?

Nível de desempenho
ou taxa de melhoria

Programas e Projetos

de comunicação, uma vez que facilita
os processos de comunicação interna
na implementação da estratégia.
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2.3

BUSINESS PROCESS
MANANGEMENT (BPM)
Dentre os diversos modelos e ferramentas gerenciais, a gestão de processos institucionais, ou
processos de negócios, vem ganhando grande destaque nos últimos anos. Se por um lado os projetos
estratégicos funcionam como catalizadores dos resultados do planejamento estratégico, por outro, os

Os processos da instituição
estão sendo monitorados,
avaliados e revisados,
com foco na melhoria
contínua e no alcance
dos objetivos da
organização.

processos dão o suporte necessário para a organização atender de forma contínua e com excelência
às demandas a ela imputada.
A gestão de processos institucionais, ou BPM (Business Process Management), significa que os processos
da instituição estão sendo monitorados, avaliados e revisados, com foco na melhoria contínua e no
alcance dos objetivos da organização. Toda organização desenvolve inúmeras atividades que focalizam
a geração de produtos (bens ou serviços) que visam contribuir para o alcance de resultados (ou
objetivos). Não existe um produto oferecido por uma organização sem um processo (formalizado ou
não). A análise dos processos possibilita obter uma visão da organização (ou unidade) a partir de seus
principais produtos, clientes e fatores ambientais do seu contexto. Cabe lembrar que, para o alcance
dos objetivos estratégicos, duas forças agem simultaneamente: os projetos estratégicos e os processos
estratégicos. Os primeiros são caracterizados por esforços únicos e temporários, já os processos
formam as rotinas da organização. A visão estratégica dos esforços organizacionais possibilita entender
e priorizar a alocação de recursos em função de grandes conquistas para a instituição. Não deve ser
confundido o conceito de projeto com o de processo, processos são atividades contínuas realizadas
em base periódica, como o ato de se alimentar, de ir para o trabalho, de pagar as contas mensais. Já
no caso de um projeto, há um tempo determinado para iniciar e terminar algo que se pretende trazer
inovação, mudanças e aprimoramento. Então, pode haver um projeto para aprimorar um processo.
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2.3.1 Conceito de Processo
Em linhas gerais, processo pode ser entendido com um conjunto de atividades inter-relacionadas capazes
de transformar insumos em produto de forma repetitiva e estável. Em um ambiente organizacional,
processos são as relações existentes entre as pessoas que lá trabalham, seus fornecedores e seus
clientes. Formam, portanto, um fluxo de objetos que agregam valor nas diversas etapas até o alcance
do beneficiário final.

2.3.2 Classificação dos Processos
Processos podem ser classificados segundo três perspectivas: finalidade, importância para a missão
institucional e nível de maturidade. Quanto à finalidade os processos podem ser divididos em:

PROCESSOS DE GESTÃO: relacionados com o gerenciamento da organização e visam
promover a realização das atividades e recursos, hoje e no futuro;

PROCESSOS FINALÍSITICOS: relacionados com a produção e/ou entrega dos produtos
(bens ou serviços) finais que a organização oferece; e

PROCESSOS DE SUPORTE: dão suporte aos processos finalísticos e de gestão.
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A importância diz respeito a agregação de valor que o processo leva à missão institucional, e são
divididos em:

CRÍTICOS: associados a grandes oportunidades de melhoria do desempenho da organização. As
consequências de falhas podem gerar graves impactos negativos; e

NÃO CRÍTICOS: não oportunizam grandes inovações e falhas não trazem impactos negativos
significativos.
A maturidade traduz como a organização registra, comunica e aprimora os processos em seu dia a dia,
e são divididos em:

AD HOC: processos não frequentes, iniciados sob demanda, não apresentando atividades
previamente definidas, sem estruturação do processo;

REPETITIVOS: processos com alta frequência de realização cujas atividades estão incorporadas
ao dia a dia das pessoas envolvidas, porém sem documentação ou normatização;

NORMATIZADOS: processos realizados com frequência, com as atividades documentadas e
normatizadas, de forma consistente;

MENSURADOS: correspondem aos processos normatizados, porém com a inclusão de
indicadores e dados que possibilitem seu monitoramento; e

GERIDOS: processos que estão em ciclos de melhoria e inovação, estruturados dentro de padrões
de controle assegurados.
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2.3.3 A Gestão por Processos
A discussão sobre gestão de processos, atualmente, supera a tradicional visão da documentação das
rotinas e elaboração de fluxogramas. Denominada por diversos autores como a terceira onda de gestão
de processos, a visão sobre a gestão dos processos se volta para os valores ou efetivas melhorias que
se deseja alcançar na visão do cliente/beneficiário. Isso significa que não basta apenas normatizar os
procedimentos, é preciso entender qual o ganho desejado ao iniciar um trabalho de melhoria, que
pode variar nas seguintes dimensões: melhorias no produto ou qualidade do produto entregue pelo
processo, satisfação dos usuários do processo, ganho de eficiência ou redução do custo de operação,
ganho de produtividade ou redução no tempo de produção e melhoria no desempenho do processo

1. Gerenciamento de Processos;

visando o alcance de suas metas.

2. Modelagem de Processos;

A ABPMP (Association of Business Process Management Professionals) é uma associação internacional de

3. Análise de Processos;

profissionais de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) que se alinha a essa nova visão de

4. Desenho de Processos;

gestão de processos. No intuito de facilitar a organização e assimilação dos conhecimentos relacionados

5. Gerenciamento de
Desempenho;

à disciplina de BPM, a ABPMP desenvolveu um guia de conhecimentos sobre a gestão de processos
de negócios denominado BPM CBOK. Esse documento é estruturado em nove áreas específicas de
conhecimento, sendo todas inter-relacionadas e evolutivamente complementares, são elas:
O desenho do processo define a forma com que as atividades devem ser desenvolvidas a fim de gerar
suas entregas. São representados e detalhados por meio de diagramas. Esses são gráficos universais
utilizados para trabalhos de análise administrativa que representam a sequência normal de qualquer
trabalho, produto ou documento. Podem ser entendidos como um método para descrever graficamente

6. Transformação de Processos;
7. Organização de Processos;
8. Gerenciamento de Processos
Corporativos; e
9. Tecnologias de Gerenciamento
de Processos.

um processo existente, ou um novo proposto, usando símbolos simples de forma a representar
graficamente as atividades e a sequência do processo. A elaboração de diagramas é fundamental para
entender o funcionamento interno e os relacionamentos entre processos organizacionais. Sua função
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básica é de documentar para que se possam identificar as áreas que precisem ser aperfeiçoadas ou
desenvolvidas.
Os símbolos utilizados foram baseados na notação BPMN (Business Process Modeling Notation). Segundo
Júnior & Sucupira (2011) “trata-se da maior e mais amplamente aceita notação para modelagem de
processo. É a notação mais moderna, com adoção de um padrão de simbologia que resolve uma série
de lacunas de modelagem de métodos anteriores”. De forma a facilitar o entendimento dos diagramas
dos processos, segue a legenda dos principais símbolos utilizados no BPMN.
ELEMENTO
BPMN

DESCRIÇÃO

Uma atividade é uma unidade de trabalho, a tarefa a ser realizada.
O símbolo [+], em uma atividade, indica um Subprocesso, um trabalho que pode ser
decomposto em outras atividades.
O símbolo [ ] indicada que é uma atividade com repetição. Ex. elaborar e revisar o documento:
significa que essa atividade se repete até que o documento esteja adequado.
O símbolo [~], em uma atividade, indica que é uma atividade Ad Hoc.
É um elemento de ligação, indica fluxo de sequência, indicando a ordem de execução das
atividades.
Fluxo padrão. É o caminho padrão a ser seguido, caso todas as outras condições retornem
falso.
Fluxo condicional. Possui uma condição associada, a qual define se o caminho será seguido ou
não.
Representa um evento de início de um processo.
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ELEMENTO
BPMN

DESCRIÇÃO
Representa um evento que ocorre durante um determinado processo.
Representa um evento de término de um processo.
O símbolo [ ] dentro de um evento de início, fim ou intermediário, indica envio ou
recebimento de mensagens.
O símbolo [ ] dentro de um evento de início, fim ou intermediário, indica pontos no tempo,
instante no tempo, intervalo de tempo, limite de tempo. Podem ser eventos únicos ou cíclicos.
O símbolo [ ] dentro de um evento de início, fim ou intermediário, indica reação de alterações
nas condições de negócio ou a regra de negócio.
Conector entre páginas. Dois eventos de conexão equivalem a um fluxo de sequência.
Um objeto de dado representa informação que transita ao longo do processo, tal como
documentos, correio eletrônico ou cartas.
Desvio Condicional Exclusivo (OU Exclusivo). Em um ponto de ramificação, seleciona
exatamente um caminho de saída dentre as alternativas existentes. Em um ponto de
convergência, basta a execução completa de um braço de entrada para que seja ativado o fluxo
de saída.
Desvio Condicionado por Evento. Em seus fluxos de saída só são permitidos eventos ou tarefas
de recepção; ativa somente o caminho, cujo evento ou recepção ocorrer antes.
Ativação Incondicional em Paralelo. Em um ponto de ramificação, todos os fluxos de saída
são ativados simultaneamente. Em um ponto de convergência de fluxos, espera que todos os
caminhos de entrada completem, antes de disparar o fluxo de saída.
Ativação Inclusiva Condicional. É um ponto de ramificação, após avaliar condições, um ou mais
caminhos são ativados. Em um ponto de convergência de fluxos, não espera que todos os
fluxos de entrada ativos tenham completado para ativar o fluxo de saída.
Desvio Complexo. Comportamento complexo de ramificação ou convergência que não pode ser
capturado por outros tipos de desvio.
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2.4

PROJECT MANAGEMENT
INSTITUTE (PMI)
Para o PMI, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado
exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. O término é alcançado
quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou
não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário.
Temporário não significa necessariamente de curta duração. Além disso, geralmente o termo

Projeto com um início e
um término definidos
empreendido para criar um
produto, serviço ou
resultado exclusivo.

temporário não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo projeto; a maioria dos projetos
é realizada para criar um resultado duradouro. Ou seja, o projeto tem uma “vida” delimitada, começa e
acaba. Não existe indefinidamente. Não se confunde com atividades de rotina.
Projeto é um conjunto de atividades ou medidas planejadas para serem executadas com:
responsabilidade de execução definida; objetivos determinados; abrangência (ou escopo) definida;
prazo delimitado; recursos específicos; riscos identificados. Além disso, um projeto é caracterizado por
criar algo novo, ou seja, único ou singular, que não havia sido feito antes da mesma maneira.
1. A definição das responsabilidades é importante tanto para poder alocar as pessoas com as suas
diversas funções dentro do projeto, quanto para conhecer as relações que o projeto tem com a
organização e o comprometimento das instâncias superiores e de outros envolvidos no projeto.
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2. A definição de objetivos deve ser a mais clara sempre para qualquer tipo de projeto. Na prática,
porém, observa-se que esta descrição dos objetivos, que devem orientar a ações a serem executadas no
projeto, não são claro o suficiente por falta de foco, ou por não serem realistas ou por não considerarem
os recursos disponíveis para concretizá-los. Os responsáveis devem ter este ponto sempre em mente,
visando o correto entendimento dos envolvidos nas ações relacionadas a estes projetos.
3. O escopo (ou abrangência) do projeto refere-se ao somatório dos produtos e das metas contidos
na proposta do projeto, bem como às principais atividades necessárias para garantir a entrega desses
produtos e o alcance dessas metas. Deve ser claro para não ultrapassar as limitações que qualquer
projeto tem, seja em termos de competência institucional, seja pela complexidade do trabalho ou
do objeto ou, ainda, pelas mudanças que pretende implementar. A correta descrição do escopo é
fundamental para o sucesso do projeto, pois favorece a realização de melhores estimativas de prazos,
recursos, custos e riscos, e, com isso, previne a ocorrência de mudanças constantes ou que poderiam
ser evitadas por meio de planejamento.
4. O prazo delimitado é uma característica básica e essencial do projeto. O fato de ele ter início e fim
definidos facilita enormemente o seu planejamento, que deve ser realista.
5. Um projeto depende de recursos, como qualquer atividade. Para realizar um planejamento realista,
a dimensão dos recursos precisa ser conhecida para não correr o risco de se fazer um planejamento
fictício. Os recursos não se restringem apenas aos financeiros. Na maioria das vezes, o fator decisivo
são os recursos humanos adequados.
6. Gestão de riscos é o processo de organizar e planejar recursos humanos e materiais de uma
organização de forma a reduzir ao mínimo possível os impactos dos riscos, utilizando um conjunto de
técnicas que visa minimizar os efeitos dos danos acidentais direcionando o tratamento aos riscos que
possam causar danos ao projeto, às pessoas, ao meio ambiente e a imagem institucional.
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Segundo a NBR ISO 1.006 (ABNT) “Um projeto é um processo que consiste de um grupo de atividades
coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo
conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”.

2.4.1 SUBPROJETO
Um subprojeto é uma parte menor do projeto total, criada quando um projeto é subdividido em
componentes ou partes mais facilmente gerenciáveis.

2.4.2 CARTEIRA DE PROJETOS
Uma carteira de projetos refere-se a 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. Os projetos ou programas da carteira podem não ser necessariamente interdependentes
ou diretamente relacionados. Por exemplo, uma empresa de infraestrutura que tenha o objetivo
estratégico de “maximizar o retorno sobre os seus investimentos” pode compor uma carteira que
inclua uma mescla de projetos em petróleo e gás, energia, água, estradas, ferrovias e aeroportos.
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2.5

GERENCIAMENTO
DE PROJETOS
Gerenciar projetos significa: “aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às
atividades do projeto a fim de atender seus requisitos. O Gerenciamento de Projetos é realizado
através da aplicação e da integração dos seguintes grupos de processos de Gerenciamento de Projetos:
iniciação, planejamento, execução, monitoramento/controle e encerramento” (Fonte: PMBOK – 2008).
Em outras palavras, significa articular com instituições e pessoas um conjunto de atividades que devem

Iniciação,
planejamento,
execução,
monitoramento/controle
e encerramento

estar coordenadas e alinhadas ao sucesso do empreendimento.
Obter sucesso em projetos significa entregar o que foi solicitado dentro do escopo, custo e prazo,
levando em consideração as expectativas de clientes e beneficiários (qualidade).
Um projeto de sucesso é decorrente de uma série de eventos que contribuem para esse fato. Não
existe uma receita ou um conjunto de atividades que garantam o êxito de um projeto; entretanto, é
possível destacar as seguintes diretrizes:
• Focalização de produtos claros e tangíveis a serem entregues nas várias fases do

projeto;
• Realização de uma comunicação eficiente e eficaz entre todos os envolvidos e em

todas as fases do projeto;
• Existência de uma liderança forte que combine com a função de Gestor de projeto;
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• Simplicidade dos processos de Gerenciamento de Projetos, somando-se às práticas e

cultura da organização empreendedora do projeto;
• Sistematização de metodologia e ferramentas de Gerenciamento de Projetos.
Segundo o PMBOK, como forma de abordagem no Gerenciamento de Projetos, consideram-se os
processos que ocorrem no ciclo de vida do projeto visando à organização do trabalho. Neste aspecto,
utiliza-se o seguinte grupo de processos:

PROCESSOS DE
MONITORAMENTO E CONTROLE

• Grupo de processos de iniciação: São os processos realizados

para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto
existente através da obtenção de autorização para iniciar o
projeto ou a fase;
• Grupo de processos de planejamento: Os processos realizados

PROCESSOS DE
PLANEJAMENTO

para definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e
desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os
objetivos para os quais o projeto foi iniciado;
• Grupo de processos de execução: Os processos realizados para
PROCESSOS DE
ENCERRAMENTO

PROCESSOS DE
INICIAÇÃO

PROCESSOS DE
EXECUÇÃO

executar o trabalho definido no plano de Gerenciamento do
projeto para satisfazer suas especificações;
• Grupo de processos de monitoramento e controle: Os

processos necessários para acompanhar, revisar e regular
o processo e o desempenho do projeto, identificar todas as
áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar
as mudanças correspondentes;
• Grupo de processos de encerramento: Os processos

executados para finalizar todas as atividades de todos os
grupos de processos, visando encerrar formalmente os
projetos ou a fase.
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2.6

PREMISSAS
E RESTRIÇÕES
Premissas são hipóteses que assumimos como verdadeiras para o projeto. São fatores que, para
propósitos de planejamento, consideramos como certos, reais e seguros. Devem ser específicas,
precisas e claras. O Gerente do Projeto não necessita comprovar que são verdadeiras. São afirmações
necessárias para a execução e controle do projeto.
Em geral, as premissas oferecem um grau de risco caso não sejam atendidas e influenciam todos os
aspectos do planejamento de um projeto. Devem ser constantemente revisadas e atualizadas durante
a fase de planejamento. É preciso documentar detalhadamente estas premissas como condições
verdadeiras para a execução do projeto. Alguns exemplos são:
• O demandante do projeto deverá fazer o aceite do produto entregue pela Consultoria

contratada para formalizar o encerramento da etapa;
• A equipe necessária para o trabalho no projeto deverá estar disponível para a

capacitação na temática pelo menos 1 semana por mês;
• O fornecedor disponibilizará o produto em até 24 horas a partir da entrada da

solicitação do cliente;
• O cliente deverá comunicar os dias não laboráveis com uma antecedência mínima de

48 horas.
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Restrições são os fatores que afetam diretamente o desempenho do projeto e a maneira com que uma
atividade será executada. As restrições podem determinar, por exemplo, as ferramentas e formas de
se executar uma tarefa. Alguns exemplos são:
• A equipe envolvida no projeto deverá manter a realização de suas atividades do dia-a-

dia, em paralelo com as atividades do projeto;
• Haverá disponibilidade de R$ 200.000,00 para a realização do projeto, sendo que

não mais do que 30% poderão ser utilizados para despesas relacionadas a diárias e
passagens;
• O projeto deverá estar concluído até o final do ano corrente, sob pena de não possuir

orçamento para conclusão no ano subsequente.
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2.7

CICLO DE VIDA
DOS PROJETOS
O ciclo de vida de um projeto pode ser entendido por um conjunto de fases que levam a obtenção
do produto principal do projeto. As fases que irão compor o ciclo de vida facilitam o controle e
clarificam o caminho escolhido pela equipe do projeto. O ciclo de vida pode ser documentado com
uma metodologia. A metodologia adotada permite que cada equipe defina o conjunto de fases do ciclo
de vida de seus projetos. Vale destacar que cada fase é marcada pela entrega de um produto principal
(ou produtos principais).
Considerando que os projetos variam em tamanho e complexidade, o ciclo de vida dos projetos pode
ser mapeado pela seguinte estrutura: início; organização e preparação; execução do trabalho do
projeto; encerramento do Projeto.
Organização e
preparação

Execução do Trabalho

Encerramento
do Trabalho

Nível de custos
e pessoal

Início do
projeto

Saídas do
gerenciamento
do projeto
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Termo de
abertura
do projeto

Plano de
gerenciamento
do projeto

Tempo

Entregas
aceitas

Arquivamento
dos documentos
do projetos
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O Planejamento Estratégico é uma técnica essencial para a boa gestão institucional. Por meio da análise
do ambiente de uma organização, é possível fazer um diagnóstico de oportunidades e ameaças, pontos
fortes e fracos para o cumprimento da sua missão. Serve de base para orientar as ações de maneira
que a Instituição aproveite novos espaços e evite riscos, gerindo recursos com maior eficiência, eficácia
e efetividade e com qualificação no atendimento das demandas da sociedade.
Assim sendo, o projeto para a construção da estratégia estruturou-se em etapas, que serão apresentadas
em conjunto com seus principais resultados.
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3.1

SENSIBILIZAÇÃO,
PARTICIPAÇÃO E
CAPACITAÇÃO: A BASE
DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DO IFMA
Como requer todo trabalho de longo prazo, o entendimento sobre as etapas a serem atingidas ao longo
do projeto de Planejamento Estratégico foram cuidadosamente planejadas e discutidas entre a equipe
de desenvolvimento do IFMA e a STEINBEIS-SIBE do Brasil. Esse entendimento é fundamental para
que se compreenda a evolução do conhecimento de todos sobre a instituição e sobre as conquistas a
serem alcançadas no decorrer do trabalho.
Assim sendo, o projeto se iniciou pela elaboração de um Projeto Executivo, possibilitando a execução
adequada do projeto, com o estabelecimento de uma agenda de trabalho e da definição dos papéis e
responsabilidades de cada interlocutor necessário para o bom andamento das atividades.
Toda organização deve, necessariamente, conhecer, participar e legitimar o processo de mudança que
está sendo proposto. Para isso, além de estarem sensíveis ao processo de gestão, suas competências
em gestão estratégica devem ser desenvolvidas por meio de instrumentos que permitam que todos
conheçam os benefícios de um processo de gestão estabelecido, bem como esclarecimentos sobre a
metodologia a ser implantada (Balanced Scorecard). Dessa forma, no dia 25 de outubro de 2016, foi
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realizada na cidade de São Luís, a capacitação “Análise Estratégica”, abordando o tema do projeto, a
metodologia a ser implementada, além de apresentar as vantagens obtidas a partir do desenvolvimento
de um modelo de gestão estratégica orientado para resultados no Instituto.
As capacitações são um diferencial para quem pretende implementar, com sucesso, um modelo de
gestão estratégica. No IFMA não foi diferente: a cada etapa do processo de formulação do Planejamento
Estratégico, uma capacitação junto à equipe de desenvolvimento era realizada. No dia 22 de novembro
de 2016 foi realizada a capacitação “Design da Estratégia”, abordando as ferramentas de levantamento
de informações que seriam utilizadas para o estabelecimento dos principais objetivos institucionais.
A partir deste momento, inicia-se o processo de elaboração da estratégia, baseando-se em algumas
atividades fundamentais para que a STEINBEIS-SIBE do Brasil tenha o maior volume possível de
informações sobre o IFMA. Todo o processo de elaboração da estratégia contemplou as seguintes
atividades de levantamento de informações:

REVISÃO DOCUMENTAL:

revisão dos principais documentos relacionados ao Instituto,

relatórios de Gestão, Plano de Desenvolvimento Institucional, Planejamentos Estratégicos de
outros períodos, dentre outros. Documentos como os analisados são importantes para que sejam
apresentados os esforços institucionais anteriores ligados ao tema “planejamento”;

VISÃO DAS LIDERANÇAS:

entendimento sobre o ponto de vista dos componentes da alta

administração e dos líderes setoriais com vista a formar, por meio de percepções individuais, um
consolidado sobre qual é a proposta de futuro para a instituição e possibilitando a dedução de bons
posicionamentos estratégicos. Foram, então, realizadas entrevistas semiestruturadas, abordando
os temas: Razão de ser; Visão de Futuro; Resultados Institucionais; Processos Finalísticos; Processos
Internos; Comunicação; Pessoas; Infraestrutura e Tecnologia; Financeiro. Além disso, a premissa
adotada para o sucesso do projeto é de que o Planejamento Estratégico estabelecido seria construído
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de forma participativa, contemplando o maior volume de opiniões relevantes para a instituição. Tais
entrevistas foram realizadas durante o mês de novembro de 2016 e contemplaram as lideranças
internas da Instituição:

ANÁLISE ESTRATÉGICA:

a análise estratégica visa traduzir, por meio de um conjunto de

ferramentas, o contexto organizacional nas perspectivas dos ambientes externo e interno e na estratégia
e diretrizes atuais ou em execução. Essas ferramentas ou ações são complementares e permitem uma
visão significativa sobre os pontos críticos da instituição e possibilitam a formulação de uma estratégia.
No caso do IFMA, foram realizados 2 (dois) tipos de análise combinadas: SWOT e PESTAL. A análise SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, ou sua tradução em português, Forças, Fraquezas,
Oportunidades e Ameaças) tem como objetivo a avaliação dos fatores internos e externos que geram
influência sobre a organização. A análise das características internas (Forças e Fraquezas) revela, sob um
ponto de vista estratégico, as forças e fraquezas da organização, bem como permite identificar as suas
causas. O entendimento sobre o ambiente externo (Oportunidades e Ameaças) permite construir uma
visão integrada das principais tendências de curto, médio e longo prazos do contexto de atuação da
organização, sinalizando as oportunidades e ameaças, no cumprimento de sua missão e na construção
de sua visão de futuro. Combinada à SWOT, a análise PESTAL permite uma maior profundidade sobre
os fatores externos, analisando de forma específica alguns fatores – Políticos, Econômicos, Sociais,
Tecnológicos, Ambientais e Legais. As análises foram realizadas no dia 26 de outubro de 2016;

FÓRUNS DE GESTÃO:

os Fóruns de Gestão são eventos onde a comunidade acadêmica e

a sociedade civil organizadas são convidadas pela instituição para que apresentem suas propostas
para que a estratégia a ser desenvolvida contemple a percepção não apenas de suas lideranças, mas
também dos que são impactados pelas atividades da instituição. No caso do IFMA, foram realizados 29
(vinte e nove) eventos, com o intuito de ouvir todos os campi e sua comunidade interna e externa. Os
eventos foram realizados ao longo do ano de 2017 e 2018, nas datas a seguir:
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• Monte Castelo (Técnicos Administrativos) –

16 de janeiro de 2017;

• Campus Santa Inês – 26 de maio de 2017;

• Monte Castelo (Professores) – 17 de janeiro de 2017;

• Maracanã – 13 de junho de 2017;

• São José de Ribamar – 18 de janeiro de 2017;

• São João dos Patos – 21 de agosto de 2017;

• Rosário – 19 de janeiro de 2017;

• Presidente Dutra – 23 de agosto de 2017;

• Viana – 20 de janeiro de 2017;

• Grajaú – 24 de agosto de 2017;

• Barreirinhas – 22 de fevereiro de 2017;

• Açailândia – 25 de agosto de 2017.

• Imperatriz – 27 de março de 2017;

• Codó – 25 de setembro de 2017.

• Porto Franco – 28 de março de 2017;

• Timon – 21 de setembro de 2017.

• Barra do Corda – 29 de março de 2017;

• Caxias – 26 de setembro de 2017.

• São Raimundo das Mangabeiras –

• Coelho Neto – 28 de setembro de 2017.

30 de março de 2017;
• Carolina – 31 de março de 2017;
• Itapecuru Mirim – 22 de maio de 2017;
• Pedreiras – 23 de maio de 2017;
• Bacabal – 24 de maio de 2017;
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• Zé Doca – 25 de maio de 2017;

• Buriticupu – 01 de novembro de 2017.
• Araioses – 03 de novembro de 2017.
• Centro Histórico – 27 de novembro de 2017.
• Pinheiro – 28 de novembro de 2017.
• Alcântara – 04 de abril de 2018.
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Os temas abordados foram os seguintes:
•

Interação com o Mercado: Corresponde a demandas que possam ser tratadas

pelo Instituto quanto ao desenvolvimento e à melhoria das relações existentes com
organizações públicas e privadas, possibilitando a futura inserção dos discentes
no mercado de trabalho e a implementação de novos negócios ou mudanças em
organizações já existentes;
•

Inclusão Social: Corresponde a demandas que possam ser tratadas pelo IFMA

visando a responsabilidade ambiental, a inclusão do discente, da comunidade acadêmica
e de toda a instituição na temática social;
•

Internacionalização do IFMA: Corresponde a demandas ligadas ao processo

de relacionamento do IFMA com organizações de outros países, incluindo parcerias com
outras instituições de ensino para intercâmbio de discentes. Corresponde também a
ações ligadas à Inserção Local do Instituto;
•

Ideias Acadêmicas: Corresponde a demandas ligadas às políticas de ensino,

pesquisa, inovação e extensão a serem tratadas pelo Instituto, de forma a aprimorar as
ações realizadas e os seus resultados;

•

Interação com a Sociedade: Corresponde a demandas a serem tratadas pelo
Instituto para aprimoramento de sua relação com a sociedade em geral, de forma a
proporcionar melhores resultados aos envolvidos.
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ENCONTRO COM A COMUNIDADE – IFMA
EIXO: INTERAÇÃO COM O MERCADO

Corresponde a demandas que possam ser
tratadas pelo Instituto quanto ao
desenvolvimento e à melhoria das relações
existentes com organizações públicas e
privadas, possibilitando a futura inserção dos
discentes no mercado de trabalho e a
implementação de novos negócios ou
mudanças em organizações já existentes.
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EIXO: INCLUSÃO SOCIAL

EIXO: INTERNACIONALIZAÇÃO DO IFMA

Corresponde a demandas ligadas ao processo de
Corresponde a demandas que possam ser tratadas
relacionamento do IFMA com organizações de outros
pelo IFMA visando a responsabilidade ambiental, a
países, incluindo parcerias com outras instituições de
inclusão do discente, da comunidade acadêmica e de
ensino para intercâmbio de discentes. Corresponde
toda a instituição na temática social.
também a ações ligadas à Inserção Local do Instituto.

EIXO: IDEIAS ACADÊMICAS

EIXO: INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

Corresponde a demandas ligadas às políticas de ensino, pesquisa, inovação e
extensão a serem tratadas pelo Instituto, de forma a aprimorar as ações
realizadas e os seus resultados.

Corresponde a demandas a serem tratadas pelo Instituto para aprimoramento
de sua relação com a sociedade em geral, de forma a proporcionar melhores
resultados aos envolvidos.
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3.2

OS REFERENCIAIS
ESTRATÉGICOS DO IFMA
Com base nas informações levantadas durante à etapa de elaboração da estratégia, foram iniciadas
as atividades de construção dos referenciais estratégicos do Instituto. Como nas demais etapas,
foi realizada a capacitação “Tradução da Estratégia”, em fevereiro de 2017, subsidiando a equipe
de desenvolvimento com o conteúdo necessário para a construção dos referenciais e das demais
ferramentas para o planejamento estratégico. Estes referenciais representam o estágio inicial do
planejamento institucional, onde são identificados a organização, a missão, a visão de futuro e os
valores da instituição.

MISSÃO
“Promover educação
profissional científica
e tecnológica
comprometida com a
formação cidadã para
o desenvolvimento
sustentável.”

3.2.1 MISSÃO
A missão de uma organização é a sua finalidade, sua razão de ser. O critério de sucesso definitivo
para uma organização da área pública é o desempenho no cumprimento da missão. Uma organização
do setor público cumpre a sua missão ao atender às necessidades de seus stakeholders (partes
interessadas e atores institucionais).
Nesse ponto, procura-se determinar qual a organização, por que ela existe, ou, ainda, em que tipos
de atividades esta deverá concentrar-se no futuro. A missão de uma organização é algo crucial, e sua
importância raramente é compreendida. Não se trata apenas de uma frase de efeito, destinada a
ornamentar salas, num cartaz. A missão é bem mais do que isso.
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A missão exerce a função orientadora e delimitadora da ação organizacional definida num período de
tempo, quando são comunicados os valores, crenças, expectativas, conceitos e recursos. Verifica-se
que a missão é a determinação do motivo central do planejamento, da sua “razão de ser”. Corresponde
a um horizonte dentro do qual a organização atua ou poderá atuar.
A missão do IFMA é a forma de traduzir seu sistema de valores em termos de crenças e linhas de
atuação, considerando as suas tradições e filosofias. A importância que se dá à missão está relacionada
ao fato de que ela é uma diretriz da qual se derivam vários objetivos estratégicos voltados ao alcance
da excelência. A missão assim identificada, após validação pelos seus integrantes, exerce função
orientadora para todo o sistema de planejamento. É o “porquê” que justifica muitas ações empreendidas
rotineiramente que constituem a IFMA.

3.2.2 VISÃO
A visão é a idealização de um futuro desejado para a organização. Seu enunciado deve ser claro,
envolvente, fácil de memorizar, compatível com seus valores, representativo e possível de ser alcançado.
É um lema motivacional, com objetivo de criar uma imagem que desafie e mobilize todas as pessoas
envolvidas na construção dessa conquista.
A visão de futuro transmite a essência da organização em termos de seus propósitos, para prover a
estrutura que regula as suas relações institucionais e organizacionais e os seus objetivos gerais de
desempenho. Ela deve ser expressa de forma sucinta, inspiradora, pois deve sensibilizar as pessoas
que atuam na organização, assegurando a sua mobilização e o seu alinhamento aos temas estratégicos.

VISÃO
“Ser uma instituição
de excelência em
ensino, pesquisa
e extensão, de
referência nacional e
internacional, indutora
do desenvolvimento do
Estado do Maranhão.”

Para onde vamos? Responder a essa pergunta simples e direta é algo crucial, a partir do entendimento
do significado da missão. Sabendo a finalidade, é preciso estabelecer com clareza aonde se pretende
chegar.
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Para o IFMA, a visão representa “o que queremos ser” e deve estar sempre alinhada com a visão de
futuro que os líderes têm de seu próprio trabalho. Deve necessariamente ser motivadora e inspiradora,
como a missão, focalizando a energia de todas as pessoas que atuam no Instituto numa única direção.
Cabe aos líderes do IFMA a responsabilidade de proporcionar significado prático à visão de futuro,
além de alinhar a perspectiva de futuro de cada pessoa que atua na direção na mesma direção: a
direção certa, escolhida pelas lideranças do Instituto.

VALORES
Ética

3.2.3 VALORES

Inclusão Social

Toda organização que deseja implementar seu planejamento estratégico deve por excelência

Cooperação

demonstrar com clareza os valores que orientam sua gestão estratégica. Os valores traduzem as

Gestão Democrática
e Participativa

pensamento estratégico.

Inovação

crenças nas quais acreditamos e regem as relações sociais que transformam em realidade concreta o

As organizações devem enunciar de forma clara e objetiva os valores essenciais que inspiram o
comportamento das pessoas que nela atuam. Os valores são norteadores da gestão estratégica. A
missão justifica para onde se está indo e os valores descrevem os comportamentos que levarão até lá.
Bem divulgados, os valores promovem a reflexão que orienta a atitude dos servidores e influenciam
seu comportamento no dia a dia da organização, inspirando a execução das tarefas. A estratégia é
construída no cotidiano e os valores são referência obrigatória para proporcionar significado às atitudes
e comportamentos que buscam, em última análise, a satisfação dos atores universitários.
Nas atividades de validação dos referenciais estratégicos, foram sugeridos valores que personificam
quem somos, quem sempre fomos e no que acreditamos, de forma a proporcionar maior
representatividade e também o sentimento de pertencimento a todos os membros e servidores. Nesse
contexto, foram elencados os valores do IFMA.
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3.3

O MAPA ESTRATÉGICO DO IFMA
A implantação da estratégia exige que os colaboradores estejam alinhados e

Assim, os propósitos do mapa estratégico são definir e

compromissados com o referencial estratégico organizacional. Para assegurar

comunicar, de modo claro e transparente a todos os níveis,

tal conexão, a organização deve dispor de processo de comunicação eficaz,

o foco e a estratégia de atuação escolhidos, a forma como as

que demonstre a forma pela qual as ações da organização se convertem em

ações impactam o alcance dos resultados desejados, bem como

resultados, que maximizam o cumprimento da missão e alcance da visão de

subsidiar a alocação de esforços e evitar a dispersão de ações e

futuro.

de recursos.

O mapa estratégico é o instrumento Balanced Scorecard que visa traduzir o

É recomendado que os seguintes componentes sejam

caminho (estratégia) para se alcançar a visão do futuro (principal objetivo

apresentados no Mapa Estratégico:

de longo prazo) e realizar a missão (razão de ser). Isto é feito por meio da
articulação de objetivos estratégicos dispostos em perspectivas (sociedade,

• MISSÃO: razão de ser da organização;

processos internos e recursos) e ligados por relações de causa e efeito que

• VISÃO: o que queremos ser no futuro;

possibilitam a identificação de ações necessárias ao alcance de cada objetivo.

• PERSPECTIVAS: dimensões de análise;

O mapa é uma ferramenta simples e eficaz, que traduz de forma visual os

• TEMAS: grandes direcionadores de atuação;

objetivos estratégicos que serão considerados pela alta administração. Além

• OBJETIVOS: desafios de longo prazo a serem alcançados;

disso, materializa a visão e a estratégia que a organização precisa adotar
para transformar essa visão em realidade, norteada pela missão e pelos

• RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO: hipóteses estratégicas.

valores. Através de uma figura que ocupa um único ambiente (por isso é
chamado de mapa), agrupam-se os objetivos estratégicos em perspectivas

O Mapa Estratégico do IFMA, validado no mês de dezembro de

fundamentais. O mapa estratégico é elaborado após um processo de debates

2016, demonstra a tradução da estratégia em ação para que,

intensos, com ampla participação de todas as lideranças e colaboradores.

posteriormente, seja possível a conversão da ação em resultados

Sua maior virtude é proporcionar o alinhamento entre os diversos objetivos

para a sociedade.

estratégicos, traduzindo de forma direta a estratégia adotada.
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3.4

O PAINEL DE GESTÃO
(INDICADORES E METAS) DO IFMA
Os indicadores de desempenho têm o propósito de testar o progresso da organização em direção
aos objetivos estratégicos. O princípio é simples: se não há medição, não há controle, e, se não há
controle, não há gerenciamento. Ou seja, indicadores estratégicos mostram a relação entre os
objetivos estratégicos e representam um teste permanente da validade da estratégia. Esse é o espírito
dos indicadores de desempenho: medir o que está sendo executado e gerenciá-lo de forma adequada
para o atingimento das metas organizacionais ou departamentais propostas.
O grande desafio de toda organização que implementa uma sistemática de medição está em dispor de
número limitado de indicadores que comunique adequadamente o desempenho organizacional. Cada
indicador é detalhado em atributos para garantir sua compreensão e operacionalização. Para garantir
o gerenciamento do indicador e o alcance do objetivo, são definidas metas que comunicam o nível
de desempenho pretendido (valor) para um determinado período de tempo. Uma meta estratégica
pressupõe comunicar um desafio futuro que promova um salto no desempenho de um indicador. Ou
seja, as metas estratégicas não podem se limitar a representar no futuro uma projeção incremental
do desempenho histórico. Com efeito, estabelecer metas pressupõe a mobilização de esforços que
motivam as pessoas a superar resultados já alcançados.
Os Indicadores de desempenho são “veículos de comunicação”, pois permite que o corpo de gestores
de uma organização comunique aos seus liderados o quão eficiente um processo é, e como está seu
desempenho ao longo de um período determinado. De posse dessas informações, cabe ao gestor e
à equipe traçarem planos de ação para o atingimento de determinadas metas ou até mesmo para
saberem se estão ou não no caminho certo.
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O conjunto de indicadores de desempenho apresentados a seguir foram validados no dia 21 de
fevereiro de 2017.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES VALIDADOS
Índice de execução orçamentária com projetos estratégicos

Otimizar a aplicação de recursos
orçamentários e captar recursos
externos

Índice de orçamento estratégico
Índice de incremento dos recursos extra orçamentários
Taxa de recursos extra orçamentários disponibilizados
Índice da infraestrutura física

Adequar e consolidar a infraestrutura
acadêmica, administrativa e
tecnológica

Índice de avaliação para instalações físicas do INEP
Taxa de unidades estruturadas
Índice da infraestrutura tecnológica
Taxa de implementação das ações do PDTI - Categoria "INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS"

Desenvolver cultura orientada para
resultados

Índice de Metas Alcançadas
Índice de Clima Organizacional
Taxa de reconhecimento por resultados alcançados
Índice de realização do plano anual de capacitação

Promover formação continuada
e adequada aos interesses
institucionais

Índice de capacitação do quadro de servidores
IQCD (Índice de Qualificação do Corpo Docente)
IQCTA (Índice de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo)

Fortalecer a imagem
institucional

Nível de conhecimento do IFMA pelo público externo
Índice de imagem institucional
Índice de efetividade da comunicação interna

Aprimorar a comunicação
interna e externa

Índice de efetividade da comunicação externa
Índice de esforço de comunicação interna e externa
Índice de Estruturação da Comunicação
Índice de Implantação do Plano de Comunicação
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Mapear e simplificar
processos de trabalho
Integrar e otimizar as ações
de planejamento e gestão
Implantar e desenvolver
a Gestão do Conhecimento

INDICADORES VALIDADOS
Índice de simplificação de procedimentos críticos internos
Índice de padronização dos processos e métodos de trabalho
Índice de informatização e modernização de rotinas administrativas
Índice de Execução de Projetos Estratégicos Integrados
Cultura de gestão estratégica
Maturidade em Gestão do Conhecimento
Número de projetos de extensão e de divulgação científica e tecnológica

Ampliar e integrar ensino, pesquisa e
extensão

Taxa de Estudantes Participantes de Projetos de Pesquisa e Extensão
Relação custo/benefício dos projetos de extensão e de divulgação científica e tecnológica
Proporção de projetos integrados (Ensino, pesquisa e extensão)
Índice de Execução de Projetos de extensão e de divulgação científica e tecnológica
Número de projetos de pesquisa aplicada e inovação

Fortalecer e ampliar programas e
projetos voltados aos arranjos locais

Taxa de Estudantes Participantes de Projetos de Pesquisa Aplicada
Número de projetos voltados à temas locais e regionais
Volume de Recursos Extra Orçamentários para Pesquisa Aplicada e Inovação

Fortalecer e ampliar programas e
projetos voltados aos arranjos locais

Índice de novas tecnologias e metodologias de ensino

Desenvolver parcerias com o setor
produtivo e instituições de ensino e
pesquisa nacionais e internacionais

Volume de Recursos Levantados por meio de Projetos com Parceiros Externos

Taxa de Estudantes Participantes de Projetos

Índice de Parcerias Estabelecidas
Índice de Oferta de Cursos na modalidade EAD

Ampliar e diversificar as atividades
voltadas à educação inclusiva e à
distância

Número de Cursos de Atualização Pedagógica e Tecnológica para Docentes
Índice de cursos de graduação adequados a educação inclusiva
Número de Ações voltadas à educação especial, inclusiva e a distância
Taxa de adequação dos Campi quanto às necessidades de educação especial
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Contribuições inovadoras para o
avanço científico, tecnológico e
produtivo

INDICADORES VALIDADOS
Número de transferência de tecnologias para o Mercado
Número de Registros de Licenciamentos e Patentes (Inovação Tecnológica)

Cidadãos críticos e qualificados para
o mundo do trabalho
Desenvolvimento sócio econômico e
cultural do Estado

Taxa de Inserção no Mundo de Trabalho
Participação do IFMA no Mundo do Trabalho
Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes

O estabelecimento de metas pressupõe a mobilização de esforços que motivam as pessoas a superar
resultados já alcançados. As metas estratégicas possuem o propósito de:
• Estabelecer/comunicar o nível esperado de desempenho à instituição;
• Mobilizar toda a organização com foco em resultados tangíveis e mensuráveis;
• Possibilitar que os indivíduos percebam qual é a sua contribuição à estratégia geral

da instituição;
• Concentrar as atenções da instituição em melhorias.
É importante entender o contexto sob o qual a meta foi estabelecida, pois o diferencial de desempenho
é o que comunica o tamanho do esforço que a organização precisa empenhar.
As metas são desenvolvidas a partir de uma linha de base existente, ou seja, um histórico com
informações de desempenho dos anos anteriores.
Para garantir o gerenciamento do indicador e o alcance do objetivo, são definidas metas que comunicam
o nível de desempenho pretendido (valor) para um determinado período. Uma meta estratégica
pressupõe comunicar um desafio futuro que promova um salto no desempenho de um indicador. Ou
seja, as metas estratégicas não podem se limitar a representar no futuro uma projeção incremental do
desempenho histórico. No caso do IFMA, as metas serão estabelecidas na 1ª Reunião de Avaliação da
Estratégia, a ser realizada durante o mês de dezembro de 2018.
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3.5

PORTFÓLIO DE PROJETOS
ESTRATÉGICOS DO IFMA
Um dos maiores desafios do gerenciamento por projetos reside em estabelecer um método para
seleção, priorização, monitoramento e controle de projetos. Projetos podem ser iniciados por
várias razões: necessidades de negócio, objetivos estratégicos, melhorias estratégicas, melhoria na
infraestrutura interna, demanda de clientes, dentre muitas outras razões.
Cabe então o estabelecimento do conceito de projeto para o IFMA. Projeto pode ser definido como
um conjunto de atividades ou medidas planejadas para serem executadas com: responsabilidade
de execução definida; objetivos determinados; abrangência (ou escopo) definida; prazo delimitado;
recursos específicos; riscos identificados. Além disso, um projeto é caracterizado por criar algo novo,
ou seja, único ou singular, que não havia sido feito antes da mesma maneira.
A definição das responsabilidades é importante tanto para poder alocar as pessoas com as suas diversas
funções dentro do projeto, quanto para conhecer as relações que o projeto tem com a organização e o
comprometimento das instâncias superiores e de outros envolvidos no projeto.
A definição de objetivos deve ser a mais clara sempre para qualquer tipo de projeto. Na prática, porém,
observa-se que esta descrição dos objetivos, que devem orientar a ações a serem executadas no projeto,
não são claro o suficiente por falta de foco, ou por não serem realistas ou por não considerarem os
recursos disponíveis para concretizá-los. Os responsáveis devem ter este ponto sempre em mente,
visando o correto entendimento dos envolvidos nas ações relacionadas a estes projetos.

64

PLANO ESTRATÉGICO IFMA • 2016-2020

IFmA-PE-v2-201812011.indd 64

11/12/2018 11:26

3. O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA IFMA 2016-2020

O escopo (ou abrangência) do projeto refere-se ao somatório dos produtos e das metas contidos na
proposta do projeto, bem como às principais atividades necessárias para garantir a entrega desses
produtos e o alcance dessas metas. Deve ser claro para não ultrapassar as limitações que qualquer
projeto tem, seja em termos de competência institucional, seja pela complexidade do trabalho ou
do objeto ou, ainda, pelas mudanças que pretende implementar. A correta descrição do escopo é
fundamental para o sucesso do projeto, pois favorece a realização de melhores estimativas de prazos,
recursos, custos e riscos, e, com isso, previne a ocorrência de mudanças constantes ou que poderiam
ser evitadas por meio de planejamento.
O prazo delimitado é uma característica básica e essencial do projeto. O fato de ele ter início e fim
definidos facilita enormemente o seu planejamento, que deve ser realista.
Um projeto depende de recursos, como qualquer atividade. Para realizar um planejamento realista,
a dimensão dos recursos precisa ser conhecida para não correr o risco de se fazer um planejamento
fictício. Os recursos não se restringem apenas aos financeiros. Na maioria das vezes, o fator decisivo
são os recursos humanos adequados.
O Método de Gestão de Projetos do IFMA é a principal ferramenta para a garantia das entregas do
Portfólio de Projetos Estratégicos de acordo com o escopo definido, com a qualidade acordada e dentro
do custo e prazos definidos junto à instituição.
O Portfólio de Projetos Estratégicos consiste em um conjunto ou uma carteira com os projetos que
o IFMA deverá implementar no âmbito do seu planejamento estratégico. Constitui-se em um marco
do planejamento estratégico institucional e materializa-se na distribuição temporal dos projetos
aprovados para o portfólio estratégico.
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O modelo para gestão do portfólio de projetos se baseia em três

O Modelo de Gestão do Portfólio de Projetos (MGPP) desdobra os

processos básicos:

três processos sugeridos acima nas seguintes fases e atividades:

AVALIAÇÃO PRELIMINAR:

diz respeito à análise

CONSISTÊNCIA DOS PROJETOS:

a primeira etapa

quanto à pertinência, clareza e capacidade de execução. Devem

do modelo diz respeito à proposição de ideias de projetos e à

ser feitos estudos sobre a exequibilidade dos projetos verificando

verificação de sua consistência. A organização dispôs de um

a adequação da técnica, dos custos, da qualidade, da segurança

conjunto de propostas de projetos, estruturado em um modelo

e da legalidade. E estudos de custo-benefício considerando os

comum, para que fosse avaliado e selecionado pela liderança;

benefícios tangíveis e intangíveis e os custos diretos e indiretos
aplicados à iniciativa.

ESTUDO DOS PROJETOS E PROPOSIÇÃO DOS
PROJETOS: após o levantamento das informações relacionadas

SELEÇÃO ESTRATÉGICA: corresponde à adequação dos

às propostas de projetos, elas devem ser organizadas e qualificadas

projetos aos objetivos estratégicos organizacionais, ou seja, como

a partir de um conjunto de critérios que serão utilizados para a

cada projeto contribui ou não para o alcance da estratégia da

seleção do portfólio. Dessa forma, foi feita uma avaliação de

instituição. Além disso, os projetos devem ser priorizados em nível

impacto dos projetos para a organização, além de a avaliação dos

de importância estratégica deixando claro uma hierarquia entre

riscos e o levantamento da percepção da complexidade envolvida

as iniciativas.

na execução de cada projeto. A intenção foi gerar uma carteira na

PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA:

qual sejam maximizados os impactos e minimizados os riscos e
relaciona-se com

a distribuição temporal dos projetos. Com quantos projetos a

complexidade na gestão.

organização estará se comprometendo simultaneamente. A

BALANCEAMENTO DO PORTFÓLIO:

seleção e a priorização de projetos devem ser feitas com base na

validação do portfólio com a previsão de possíveis inclusões e

disponibilidade de recursos humanos qualificados, intensidade de

exclusões de projetos na proposta de carteira estabelecia da

gestão de cada projeto e maximização retorno em detrimento ao

etapa anterior. Recomenda-se que esta fase, iniciada pela Equipe

risco do portfólio.

de Desenvolvimento do Projeto, concentre-se na pré-analise da

envolve a

Diretoria de Planejamento da Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Institucional, e referendada pelo Colégio de Dirigentes do IFMA,
para melhor adequação e construção da proposta orçamentária.

66

PLANO ESTRATÉGICO IFMA • 2016-2020

IFmA-PE-v2-201812011.indd 66

11/12/2018 11:26

3. O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA IFMA 2016-2020

PLANO ESTRATÉGICO IFMA • 2016-2020

IFmA-PE-v2-201812011.indd 67

67
11/12/2018 11:26

3. O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA IFMA 2016-2020

O Portfólio de Projetos inicialmente definido nos meses de abril e maio de 2017 (primeiramente na
capacitação “Construindo o Portfólio de Projetos” e posteriormente na estruturação e validação do
Portfólio) está composto pelos seguintes projetos:

PROJETO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Dotar o IFMA de um núcleo especializado com processos e pessoal qualificado para atuar na captação de informações sobre os
APLs, formando uma base de dados e conhecimentos para uniformizar as ações de ensino, pesquisa e extensão.
Avançar na relação com egressos do IFMA, tornando ativa as relações entre instituição, alunos e professores. Deseja-se conhecer
a evolução dos egressos e compreender a efetividade do IFMA na formação de seus estudantes.
Projetar e implantar um Centro de Formação para os Servidores do IFMA, de forma a potencializar ações para o
desenvolvimento profissional dos servidores da instituição.
Dotar o IFMA de uma plataforma educacional de cursos abertos com propostas e protótipos de estratégias de aprendizagens
ativas de ensino e de aprendizagem.
Sendo assim, pretende-se criar a Fábrica de Inovação para prestar serviços inovadores para a comunidade, por meio do
levantamento de problemas de PD&I reais e da aplicação de técnicas científicas para a solução tecnológica dos mesmos. A
proposta é integrar ensino, pesquisa e extensão no dia a dia dos estudantes.
Trata-se de um programa exclusivamente voltado para mulheres pobres, em situação de risco e vulnerabilidade social, vítimas
das diferentes formas de violência, com baixa ou nenhuma escolaridade, que viabiliza o acesso à educação visando sua
inclusão socioprodutiva por meio da elevação da escolaridade, qualificação profissional e valorização de saberes. Promove
assim a melhoria da qualidade de vida destas mulheres, suas famílias e comunidades, fortalecendo a valorização dos arranjos
produtivos locais. Contribui ainda com o desenvolvimento da competência institucional na aplicação de metodologias e
currículos inovadores, possibilitando parcerias institucionais com vistas ao protagonismo feminino.
Definir um modelo de gestão do conhecimento e aplicá-lo para um ou mais conhecimentos críticos como piloto.
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PROJETO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Ampliar e difundir a imagem do IFMA por meio da criação de um canal de comunicação (imagem e som) via web.

Ampliar e difundir a imagem do IFMA por meio da criação de um canal de comunicação (som) via web no formato Poadcast.

Criar um canal interno de comunicação inovador e atrativo para conexão dos servidores do IFMA.

Desenvolver uma solução que entregue eletronicamente os processos finalísticos e administrativos do IFMA.
Desenvolver um sistema para gestão de tarefas administrativas e seus respectivos prazos. Uma tarefa pode ser delegada para
um ou mais membros da equipe. O sistema emite relatório de tarefas.
Implantar uma unidade que apoie o incremento da maturidade da gestão dos processos.
Desenvolver estratégia para a implementação de investimentos na infraestrutura física (obras, manutenções, reformas e
serviços de engenharia), materiais e equipamentos nos Campus do IFMA.
Elaborar uma estratégia de otimização do uso de laboratórios para ensino, pesquisa e extensão. Criação de uma rede
estratégica e um programa de uso compartilhado para todo o IFMA. Inventário das necessidades e equipamentos existentes.
Implementação de ações relacionadas a economia de energia elétrica, água, papel, internet e telefonia. Será criado um “caixa de
soluções” e aplicada a cada realidade dos diferentes campi.
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PROJETO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Implantar um novo Sistema Acadêmico no IFMA. Substituir o sistema atual pelo SUAP-EDU nos Campi que utilizam o sistema
Q-Acadêmico, reduzindo custos e facilitando o acesso aos campi através de uma única plataforma.
O Projeto Centro de Preservação da Memória do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – MEMORIAL
IFMA é uma ação do Grupo de Pesquisa História, Cultura e Patrimônio que tem como principal motivação criar um local
destinado à preservação da memória do Instituto, tornando-se referência para o conhecimento de sua história.

SELO DE CERTIFICAÇÃO
EM POLÍTICAS DE AÇÃO
AFIRMATIVA
SANTA INÊS
PÓLO DIGITAL

70

O projeto SELO DE CERTIFICAÇÃO EM POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA atende diretamente aos objetivos traçados no mapa
estratégico: Cidadão críticos e qualificados para o mundo do trabalho; Contribuições inovadoras para avanço científico,
tecnológico e produtivo.
Promover a formação digital cidadã e fomentar o desenvolvimento sócio econômico através de parcerias com transferência de
conhecimento, inovação e tecnologia.
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3.6

ESCRITÓRIO DE PROJETOS
DO IFMA
Atualmente, as instituições brasileiras vêm fortalecendo o efeito positivo da gestão estratégica na
geração de resultados, levando a consequente valorização de mecanismos e ferramentas aplicadas a
projetos e o desenvolvimento de competências na área. A maturidade e a excelência no monitoramento
da estratégia ocorrem com o uso da gestão estratégica durante um longo período de tempo, e também
através do planejamento estratégico para a gestão por uma área de gestão estratégica.
Ao entenderem que o monitoramento da estratégia é um mecanismo poderoso para o desenvolvimento
da organização, várias instituições (públicas e privadas) visualizaram a importância de um local, área ou
departamento responsável pela manutenção da base conceitual sobre o gerenciamento da estratégia
e de ativamente sustentar o planejamento estratégico da corporação. Esses lócus vêm sendo chamado
de Escritório de Projetos – EP.
O conceito do EP, nos últimos anos, tornou-se lugar comum na hierarquia de muitas corporações. A
percepção é que essa nova unidade contribui sensivelmente para o aumento do sucesso dos projetos
em várias organizações. Os fatores como cultura e estrutura organizacionais, dentre outros, também
são elementos fundamentais para esse sucesso. A tendência atual de criação de EP´s demonstra,
por um lado, a modernização das instituições para implementar as práticas de gestão orientada para
resultados, e também podem indicar as necessidades de suas estruturas para gerenciar adequadamente
esses empreendimentos.
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As causas das falhas na execução e monitoramento da estratégia, ao contrário do que indica o senso
comum, não estão associadas aos aspectos tecnológicos, mas sim a aspectos organizacionais e de
gestão de projetos, mais propriamente relacionados aos seguintes pontos:
• Má comunicação entre os participantes e colaboradores da implementação da

estratégia;
• Insuficiente relacionamento de trabalho colaborativo;
• Planejamento inadequado do projeto: cronograma, recursos e atividades;
• Escopo mal definido;
• Fragilidade no gerenciamento de projetos;
• Baixa ou ineficiente articulação dos requerimentos dos clientes: requisitos

incompletos e falta de envolvimento do usuário.
Surge, então, a ideia de que a existência de um departamento ou grupo de pessoas responsáveis
por garantir a adoção de um conjunto mínimo de práticas sobre gestão estratégica poderia atuar
diretamente sobre as causas e minimizar seus efeitos. Isso significa que o EP poderia, dentre outras
atividades, realizar as seguintes funções:
• Definir e manter a padronização dos processos associados ao monitoramento da

estratégia;
• Padronizar documentos, modelos e ferramentas sobre gestão estratégica;
• Definir e difundir uma metodologia de gestão estratégica e mantê-la atualizada;
• Possibilitar o resgate histórico de informações sobre os projetos e iniciativas

trabalhadas;
• Integrar e informar pessoas;
• Capacitar equipes sobre as melhores práticas de gestão estratégica;
• Pesquisar indicadores e subsidiar a tomada de decisão da alta administração.
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Entretanto, modelos padronizados de Escritórios de Projetos – EP´s tendem a causar mais resistência,
num primeiro momento, que adesões. A própria abordagem estratégica não é, e está longe de ser,
unanimidade entre os colaboradores das organizações, principalmente aquelas com uma forte
estrutura funcional voltada a processos. Por outro lado, partindo da premissa de que a escolha pela
gestão estratégica aumenta a capacidade da organização em gerenciar seus resultados e que várias
iniciativas, já em curso, têm claras características de projetos, torna-se imperativo a formalização da
gestão e monitoramento da estratégia nas instituições. Têm-se, então, dois aspectos antagônicos:
a necessidade de profissionalizar a gestão estratégica e a natural resistência em se implementar
planejamento estratégico em uma organização funcional.
A hipótese é que desenvolver de forma participativa uma estrutura flexível capaz de intervir sobre
os principais agentes limitadores da gestão estratégica da organização, aumenta a adesão a chances
de sucesso da abordagem por alcance de resultados. O Escritório de Projetos partiria, então, de uma
concepção aberta, sem predefinições, na qual os colaboradores traçariam as principais diretrizes e
objetivos dessa nova unidade.
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3.7

REFERENCIAIS
ESTRATÉGICOS DO
ESCRITÓRIO DE PROJETOS
O Escritório de Projetos será uma frente de trabalho estruturada dentro da Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI). Os detalhamentos apresentados a seguir são referentes a
essa inovação dentro da coordenação.
A missão define a razão de ser do EP e estabelece seu público-alvo. A missão é peça fundamental de
planejamento em qualquer metodologia de estruturação de uma área de monitoramento da estratégia
e tem a finalidade de orientar seus objetivos finalísticos e suas principais atividades. O processo de
consolidação da missão envolve o posicionamento do EP no âmbito da estrutura organizacional rente
aos problemas e desafios da gestão de projetos existentes. Com base nesses elementos, a missão do
EP possui características peculiares ao momento que a organização atravessa e foi descrita da seguinte
forma:

Missão: Contribuir para o desenvolvimento da cultura da gestão
estratégica no IFMA, a partir do monitoramento dos indicadores
e dos projetos estratégicos.
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3.8

OBJETIVOS DO EP
Os objetivos, em linhas gerais, correspondem a mudanças na realidade que se pretende intervir.
Contemplam as principais responsabilidades da área, sejam relacionadas às suas entregas ou à sua
organização interna. No caso do EP, eles foram definidos em duas categorias:
• Objetivos finalísticos – representam grandes diretrizes que se desdobram da missão

da área. Esses objetivos captam as necessidades identificadas no âmbito da gestão de
projetos da organização e as traduzem como desafios para a atuação do EP;
• Objetivos estruturantes – constituem-se em desafios internos do EP, ou seja,

fornecem as bases para que nova área alcance sua missão a partir da realização de
seus objetivos.
A figura organiza os objetivos em um diagrama que estabelece as relações de causalidade entre eles.
Trata-se de uma ferramenta de comunicação e gestão denominada mapa de objetivos. A partir dessa
ferramenta, serão definidos indicadores para monitoramento da implantação da unidade.
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MAPA DOS OBJETIVOS EP | IFMA
MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento da cultura da gestão
estratégica no IFMA, a partir do monitoramento dos
indicadores e dos projetos estratégicos.
Ampliar a maturidade
em gestão estratégica
do IFMA
Garantir o alinhamento
dos projetos ao plano
estratégico

Ampliar o
conhecimento sobre
gestão de projetos
Aumentar a
capacidade do IFMA
em gerir seus projetos

Ampliar o
conhecimento da
equipe do EP sobre GP

Manter atualizado os
macroprocessos do EP

Implantar a rotina de
consolidação dos
indicadores
estratégicos
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3.9

CADEIA DE VALOR
E PROCESSOS DO EP
Para a estruturação funcional do EP, é fundamental definir o escopo das grandes atividades (macroprocesso) de atuação. Elas correspondem a
um conjunto de funções alinhadas diretamente aos principais atores e missão do EP e foram organizadas a partir das necessidades expostas, e
objetivos permanentes apresentados anteriormente. As atividades desenhadas foram:

Processos Finalísticos:
• Prestar assessoramento sobre o ciclo de

gestão da estratégia para a tomada de
decisão

Cadeia de valor do EP | IFMA
PROCESSOS DE SUPORTE

PROCESSOS FINALÍSTICOS

Avaliar o
desempenho do EP

Propor e desenvolver
ferramentas de apoio
à gestão de projetos

Prestar
assessoramento
sobre o ciclo de
gestão da estratégia
para a tomada de
decisão

Gerir os processos do
EP

Aprimorar método de
gestão de projetos

Processos de Suporte:
• Propor e desenvolver ferramentas de

apoio à gestão de projetos
• Aprimorar método de gestão de projetos
• Propor ou promover capacitações para

os líderes de projeto e equipe
• Coordenar o processo de coleta dos

indicadores estratégicos
Processos Gerenciais:
• Avaliar o desempenho do EP
• Gerir os processos do EP
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Propor ou promover
capacitações para os
lideres de projeto e
equipe

PARTES INTERESSADAS

PROCESSOS GERENCIAIS

Coordenar o
processo de coleta
dos indicadores
estratégicos
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3.10

POSICIONAMENTO
ORGANIZACIONAL

O Escritório de Projetos irá atuar no processo de análise da
estratégica da organização, monitoramento do painel de

REITORIA

indicadores, metas e acompanhamento da evolução dos
resultados dos projetos estratégicos. A estrutura poderá variar
conforme suas funções evoluem, entretanto, mantendo-se fixa
como uma das atribuições do EP:

PROPLADI

Diretoria de Planejamento e
Desenvolvimento Humano

EP
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3.11

PERFIL E COMPETÊNCIAS
DA EQUIPE
Com base na análise das atividades previstas para o EP, foram levantados os perfis desejados, além das competências necessárias,
de forma a representar uma síntese do tipo de profissional que se deseja para o cumprimento das funções da área. São eles:

PERFIL DE ESPECIALISTA
Profissional capaz de:
• Apresentar os conceitos, os benefícios, o
passo a passo para implantação do EP;
• Organizar e realizar ações de capacitação
(cursos, informativos técnicos, etc.) em
gestão de projetos, gestão da estratégia
(BSC) e indicadores;
• Coletar, agrupar e responder às
necessidades de informações sobre a
gestão de projetos;
• Identificar necessidades de temas para
capacitação da linha gerencial dos
projetos;
• Coordenar o processo de organização,
coleta e sistematização de indicadores;
• Captar as necessidades de mudanças,
redesenhar processos e identificar
melhorias na metodologia de gestão de
projetos.
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PERFIL DE CONSULTOR
Profissional capaz de:
• Identificar e aplicar melhorias
na comunicação entre
os líderes de projetos e
responsáveis pelos indicadores;
• Selecionar, ordenar e descrever
aprendizados e informações
relativas aos projetos;
• Assessorar os líderes de projeto
nos processos de gestão dos
projetos;
• Assessorar os responsáveis
pelos indicadores na coleta das
informações.

PERFIL DE COORDENADOR
Profissional capaz de:
• Coordenar as atividades
relacionadas às atribuições da
EP;
• Assessorar a alta direção na
tomada de decisão a partir de
informações do Portfólio de
Projetos;
• Identificar e negociar as
necessidades de recursos
físicos, humanos e financeiros
para a EP.

Com todos os instrumentos definidos, torna-se imprescindível o
estabelecimento do Modelo de Gestão, ou seja, o estabelecimento do
processo de acompanhamento e monitoramento da evolução da Gestão
Estratégica do IFMA, apresentado no próximo capítulo.
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GESTÃO DA
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O Modelo de Gestão estabelece a forma pela qual seriam tomadas as decisões sobre mudanças e
atualização do planejamento estratégico. O modelo inclui tanto o processo de gestão estratégica
bem como as instâncias e atores envolvidos. Sua implantação foi realizada em sintonia com a cultura
e estrutura da organização, considerando sempre as impressões e hipóteses acumuladas com a
experiência da consultoria contratada na metodologia de gestão e em trabalhos anteriores com
organizações alinhadas com a realidade do IFMA. No Instituto, o Modelo de Gestão Estratégica foi
validado durante o mês abril de 2017 e é operacionalizado por meio de uma estrutura composta da
seguinte forma:
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4.1

ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA
A estrutura de governança do IFMA para a gestão

Reitor do IFMA

estratégia reúne um conjunto de instâncias que
integram a Reitoria, COLDIR, Comitê de PróReitores, responsáveis pelos indicadores e pelos

COLDIR

PROPLADI

projetos. A PROPLADI e UGE darão suporte técnico
e metodológico ao monitoramento da estratégia e
aos projetos, também não tem função de decisão
sobre a estratégia.

Comitê de
Pró-Reitores

Responsável
do Indicador

Líder do
Projeto

UGE
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ESTRUTURA
REITOR

COLDIR

PROPLADI

ATORES
Reitor do IFMA

• Reitor do IFMA
• Pró-reitores
• Diretores de Campus

Servidor / colaborador
Designados para o cargo

Comitê de
Pró-Reitores

Servidores / colaborador
Designados para o cargo

UGE

Servidores lotados na
unidade

ATIVIDADES
• Aprovar os encaminhamentos das
reuniões do Conselho

Delibera sobre os encaminhamentos do COLDIR.
Avalia o desempenho da estratégia, deliberando sobre:

• Avaliar a estratégia (RAE)

• Definir a pauta da RAE

• Validar informações sobre projetos e
indicadores

•
•
•
•

Mapa Estratégico
Indicadores e metas
Inclusão ou exclusão de projetos
Ajustes no portfólio / projetos

Definir a pauta da Reunião de Avaliação da Estratégia.
Participam das discussões sobre o planejamento e gestão da
estratégia e propõe ajustes nas estratégias afetas à sua área
de competência. Tem autonomia sobre a decisão da estratégia
na sua área de competência.

• Gerenciar o portfólio de e projetos
• Analisar o desempenho da estratégia
• Propor e validar alternativas de

Apoia o processo de monitoramento e avaliação da estratégia
do IFMA. Monitora a execução do portfólio de projetos. Não
tem autonomia sobre a decisão da estratégia.

Responsáveis pela execução dos projetos estratégicos
conforme o planejado, garantindo prazo e escopo. Não tem
autonomia sobre a decisão da estratégia.
Monitora e analisa o desempenho dos indicadores
estratégicos. Não tem autonomia sobre a decisão da
estratégia.

soluções com as partes interessadas
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ESCOPO DE DECISÃO

LÍDER DO
PROJETO

Servidor / colaborador
Designados para o cargo

• Gerenciar o projeto
• Avaliar o desempenho do projeto

RESPONSÁVEL
DO INDICADOR

Servidores
(Ficha do indicador)

• Monitorar o indicador estratégico
• Elaborar análise do indicador
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Reitor IFMA

O funcionamento do Modelo de Gestão é representado pelas atividades do fluxo a seguir:

Conselho de
Dirigentes

Aprovar os
encaminhamentos
da RAE

Avaliar a
estratégia (RAE)

Março
Junho
Setembro
Dezembro

COMITÊ DE PRÓ-REITORES

Definir a pauta da
RAE

Validar
informações sobre
projetos e
indicadores
BOLETIM DA
ESTRATÉGIA

Gerenciar o
portfólio de
projetos

UGE
Líder do projeto

Gestão da Estratégia

PROPLADI

PROPOSTA DE
ENCAMINHAMENTOS

RELATÓRIO
PORTFÓLIO

Fevereiro
Maio
Agosto
Novembro

Março
Junho
Setembro
Dezembro

Analisar o
desempenho da
estratégia

Propor e validar
alternativas de
soluções com as
partes
interessadas

Preparar RAE
ANÁLISE
ESTRATÉGICA

Sistematizar os
resultados

Elaborar e
gerenciar Agenda
de
Encaminhamentos

Inserir os
resultados das
reuniões no
Boletim da
Estratégia

Até 15 dias
Pós Reunião

Encaminhar
resultados das
reuniões para as
partes
interessadas

AGENDA DE
ENCAMINHAMENTOS

Avaliar o
desempenho do
projeto

Gerenciar o
projeto

Responsável do indicador

AVALIAÇÃO
PROJETO

Monitorar o
indicador
estratégico

Fevereiro
Maio
Agosto
Novembro

Elaborar análise
do indicador
PARECER
INDICADOR

PLANO ESTRATÉGICO IFMA • 2016-2020

IFmA-PE-v2-201812011.indd 85

85
11/12/2018 11:26

4. MODELO DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA
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DESDOBRAMENTO
DA ESTRATÉGIA
NO IFMA
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5. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO IFMA

O planejamento estratégico tem como um de seus objetivos a construção de uma agenda positiva
para a organização focada em temas relevantes de longo prazo. Numa perspectiva mais operacional é
necessário alinhar as unidades da organização, apontando suas contribuições diretas para a estratégia
desenhada.
Esse trabalho possibilita a integração das áreas da instituição sob a ótica do plano estratégico, focando
esforços e possibilitando a priorização de iniciativas e processos de trabalho de cada setor. Dois
princípios fundamentais da gestão estratégica são garantidos com o desdobramento da estratégia
para suas unidades, são eles:

Alinhamento: Uma das premissas para o equilíbrio é o alinhamento. No ambiente corporativo,
trata-se de coordenar as pessoas e partes interessadas na organização, capacitação de novos
multiplicadores e definir diretrizes que visem assegurar que o painel estratégico seja implantado e
utilizado de forma consistente.

Responsabilização: A responsabilização deve ser entendida como um compromisso coletivo
de participação e apoio ao processo de gestão e aprendizagem.
O trabalho de construção do Painel de Contribuição das Pró-Reitorias do IFMA está alinhado a este
contexto. Deseja-se integrar e engajar essas unidades no processo de planejamento e gestão da
estratégia, desdobrando o Mapa Estratégico e as metas institucionais em objetivos e metas setoriais
com foco operacional. Na sequência deste documento será apresentada a estratégia desdobrada para
as unidades da instituição.
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5. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO IFMA

5.1

MODELO DE
DESDOBRAMENTO
DA ESTRATÉGIA
A estratégia institucional é composta, basicamente, por um conjunto de objetivos estratégicos
organizados no mapa, de um painel de indicadores e metas estratégicas e um portfólio de projetos
para realização dos objetivos. Desdobrar a estratégia significa alinhar as contribuições que a unidade
fará ao planejamento corporativo. Desta forma, são definidos os seguintes elementos:
• Objetivos estratégicos da unidade: tratam-se das entregas setoriais alinhadas aos

objetivos estratégicos institucionais;
• Indicadores operacionais: formam os índices que serão utilizados para acompanhar o

desempenho da unidade;
• Metas operacionais: tratam-se dos níveis contribuição setorial para a estratégia

definidos cada indicador;
• Iniciativas: correspondem aos desafios setoriais definidos para fortalecer o

desempenho da unidade.
Painel de Contribuição e Planos Operacionais: consolidam as informações da estratégia desdobrada
para a unidade, formado por: contribuição da unidade para os objetivos da instituição; indicadores e
metas operacionais; e iniciativas a serem desenvolvidas.
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5. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO IFMA

ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

Estratégia	
  institucional
Estratégia	
  institucional

Mapa	
  Mapa
estratégico
Mapa	
  
estratégico
Estratégico

DESDOBRAMENTO PARA UNIDADE

Desdobramento	
  para	
  unidade
Desdobramento	
  para	
  unidade

Indicadores	
  
Indicadores&	
  
&metas
Metas &	
  
Indicadores	
  
metas

	
  
	
  

Painel de
Painel	
  
de	
  
Contribuição
Painel	
  de	
  
contribuição

Mapa	
  
Unidade
Mapa
Mapa	
  
Unidade
Unidade

contribuição

Indicadores	
  
Indicadores &	
  
Indicadores	
  
& metas	
  
Metas &	
  
Setoriais
metas	
  
setoriais
setoriais

Portfólio	
  de	
  
Portfólio
Portfólio	
  
projetosde	
  
deprojetos
Projetos

Os Painéis de Contribuição foram definidos juntamente com os Planos Operacionais, em reuniões
conduzidas junto a cada uma das Pró-reitorias do IFMA, da Assessoria de Comunicação, além da
CERTEC. Isso se deu para o correto entendimento de cada uma das entregas das áreas e, assim, garantir
o alinhamento e a contribuição com os objetivos estratégicos do IFMA:
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5. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO IFMA

Painel de Contribuição: Alinhamento – PROPLADI

Objetivos Setoriais Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição

Programa de
Desenvolvimento de
Servidores

Relatórios de
capacitações e
qualificações
realizadas

Capacitação e
qualificação de
Servidores

PDI, PPA,
Planejamento
Estratégico

Acompanhamento
SIASS -Subsistema
dos sistemas de
integrado de atenção avaliação institucional
da saúde do servidor
(E-MEC, ENADE,
SISTEC)
Políticas de Qualidade
de Vida

CPAs - Comissão
Própria de Avaliação

Desenvolver cultura
orientada para resultados

Promover formação
continuada e
adequada aos
interesses
institucionais

DIGEPE

DIGTI

DIPIDH
Projetos de
promoção da
qualidade de vida

Aprimorar a
Qualidade de Vida
dos Servidores

Gerenciamento de
Sistemas de
Informações
tercerizados

Políticas e normativos Prestação de serviços
de TI
de TI

Sistemas de
informações

Suporte e
manutenção de
sistemas

PDTI

Serviços de Rede e
Comunicação

Suprir as necessidades
Segurança dos dados
de aquisições de
corporativos
soluções TI

Adequar e consolidar a
infraestrutura acadêmica,
administrativa e tecnológica

Assegurar a
implementação do
PDTI

PROPLADI

Adequar e consolidar
a infraestrutura
tecnológica

Portfólio de Serviços
de TI

Monitoramento
Banco de equivalência
de Professores

Admissão e
exoneração de
pessoal

Dimensionamento de
Pessoal

Movimentação de
Pessoal

Gerenciamento de
riscos

Emissão de Atos
Administrativos

Cadastro de Pessoal

Validação dos atos
legislativos

Concessão de
progressão de
servidores

Infraestrutura dos
serviços de TI

Homologação de
aposentarias e
pensões

Pagamento de
exercícios anteriores

Validação dos
benefícios solicitados

Controle de
afastamento de
servidores

Integrar e otimizar as
ações de planejamento e
Gestão

Aprimorar o uso, a
qualidade e controle
dos dados
acadêmicos

Assegurar a
avaliação
institucional de
excelência

Folha de Pagamento

Mapear e simplificar
processos de trabalho

Simplificar os
processos de
trabalho

Otimizar e
simplificar os
processos de Gestão
de Pessoas
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5. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO IFMA

Painel de Contribuição: Alinhamento – PROAD

Objetivos Setoriais

Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição

92

PROAD
DGI

DAF
Planejamento Orçamentário

Inventário de bens
patrimoniais

Acompanhamento e
controle da execução
orçamentária e financeira

Relatórios de Transparência

Processos licitatórios

Pagamento de
fornecedores

Relatórios de prestação de
contas (Gestão)

Assessoria de Engenharia
e Arquitetura

Orçamentação de obras

Laudos de vistoria de
engenharia e Arquitetura

Acompanhamento e
controle contábil do
patrimônio

Padronização de
processos

Regularidade da
documentação fiscal

Gestão de Materiais

Protocolo de
documentos

Logística de Transportes

Suporte Técnico aos
usuários - Informática

Otimizar a aplicação de
recursos orçamentários e
captar recursos externos

Otimizar a aplicação de
recursos orçamentários

Gestão de Contratos

Gestão de Obras

Projetos de Engenharia e
Arquitetura

Manutenção Predial

Adequar e consolidar a
infraestrutura acadêmica,
administrativa e tecnológica

Mapear e otimizar
processos de trabalho

Normatizar e padronizar
processos de trabalho

Mapear e simplificar
processos de trabalho

Adequar e consolidar a
infraestrutura física

Integrar e otimizar as ações
de planejamento e Gestão

Aprimorar o
gerenciamento da
Infraestrutura

Aprimorar a prestação de
serviços de manutenção
e logística
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5. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO IFMA

Painel de Contribuição: Alinhamento – PRPGI

Objetivos Setoriais Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição
DPESQ

DEPG

Editais dos Programas Editais de Fomento à SEMIC - Seminário de
de Bolsa de Iniciação
Pesquisa
iniciação científica
científica
Planejamento e
Gestão orçamento
dos programas de
pesquisa
Acompanhamento e
controle dos
Programas de
pesquisa

Fórum de
Internacionalização
da Pesquisa

Manuais de
Anuência Institucional Fórum de Gestores de
orientações voltados
de Projetos de
Pesquisa do IFMA
para os pesquisadores
Pesquisa
Editais de
internacionalização
de pesquisa

Gerenciamento do
Programa de
Desenvolvimento
Institucional

Fortalecer e ampliar
programas e projetos
voltados aos arranjos
locais

Desenvolver plataforma
de divulgação das
publicações do IFMA

Políticas Institucionais
para pesquisa

Editais de Programa ENPOSG – Encontro
de manutenção a Pós- da Pós-Graduação
Graduação
Fórum da PósGraduação

Contribuir para ampliação
e fortalecimento dos
projetos voltados para os
arranjos locais

AGIFMA

Gestão de bolsas de
Pós-Graduação com
agências de fomento

Edital de ampliação
Gestão de Bolsas
da oferta de cursos de institucionais para a
Pós-Graduação
Pós-Graduação

Edital de ampliação
Políticas Institucionais da oferta de cursos de Gestão de recursos da
para a Pós-Graduação
Pós-Graduação
Pós-Graduação

Ampliar e integrar ensino,
pesquisa e extensão

Fortalecer os programas
de pesquisa,
desenvolvimento e
inovação

PRPGI

Gestão e Manutenção
da Propriedade
intelectual

Capacitação de
Pesquisadores em
Inovação

Prospecção
Tecnológica

Editais de Programas
de Bolsas para
inovação

Transferência de
Tecnologia

Organização de
eventos de inovação –
Planetas IFMA e
Workshops
Editais de Fomento à
inovação em parceria
com o setor produtivo

Desenvolver parcerias com
o setor produtivo e
instituições de ensino e
pesquisa nacionais e
internacionais

Desenvolver programas
que promovam a
integração do ensino,
pesquisa e extensão

EDIFMA

Capacitação de
Pesquisadores em
Inovação

Editais de fomento
para publicação de
livros

Publicação de livros

Editoração das
publicações

Publicação e
editoração de
periódicos

Gestão e
acompanhamento das
publicação do IFMA

Política editorial

Otimizar a aplicação de
recursos orçamentários e
captar recursos externos

Fortalecer e desenvolver
parcerias com o setor
produtivo, instituições de
ensino e pesquisa
nacionais e internacionais

Contribuir para a captação
dos recursos externos
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5. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO IFMA

Painel de Contribuição: Alinhamento – PROEN

Objetivos Setoriais Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição

94

DAE

DED

Capacitação de
Manuais de processos
Projetos de incentivo à
Mecanismos de
profissionais que
da Assistência ao
organização e
avaliação dos índices
atuam na assistência ao participação estudantil de permanência e êxito
Educando
educando
Núcleos de cultura e
desporto

Editais de auxílio as
atividades de cultura e
desporto

Produção cultural

Plano de cultura

Políticas de Incentivo à
cultura e ao Desporto

Jogos Internos

Programas e Projetos
de Assistência
Estudantil

Parcerias e convênios

Promover
formação
continuada e
adequada aos
interesses
institucionais

Promover a
captação de recursos
externos

PROEN

Adequação de Planos
Acompanhamento da
Políticas relativas ao e Projetos Pedagógicos Projeto de Combate a Processo Seletivo de regulação dos cursos
Ensino
as diretrizes
evasão
acesso aos cursos
superiores
curriculares nacionais
Normas relativas ao
Ensino

Formação continuada Acompanhamento da
de profissionais da
qualidade de ensino
Educação

Desenvolver
Ampliar e
parcerias com o
diversificar as
setor produtivo e
atividades
instituições de
voltadas à
ensino
e pesquisa
educação inclusiva
nacionais e
e à distância
internacionais

Capacitar os
profissionais que
atuam na prática
escolar

Registro de diplomas Programas e projetos
Educacionais

Ampliar e diversificar
as atividades
voltadas para a
educação em
Direitos Humanos e
Inclusão

PPI – Projeto
Pedagógico
Institucional

Otimizar a
aplicação de
recursos
orçamentários e
captar recursos
externos

Fortalecer a
articulação com
instituições de
ensino e pesquisa

Campanhas de
sensibilização de
promoção aos
Direitos Humanos

Núcleos Temáticos
Editais de Programas
Manuais relativos ao (NAPNE, NEABI, NEA,
e Projetos
Ensino
Núcleo de Tecnologia
educacionais
Assistida)
Políticas Educacionais Programas e Projetos
de Direitos Humanos e
de ações afirmativas
Inclusão Social

Programas de
acessibilidade

Projetos de captação
de recursos externos

Articulação Intra e
extra institucionais
Levantamento e
sistematização de
dados e estatísticas
educacionais

Fortalecer e
Ampliar e integrar ampliar programas
ensino, pesquisa e
e projetos
extensão
voltados aos
arranjos locais

Desenvolver o
ensino articulado à
pesquisa e à
extensão

Garantir a
adequação dos
cursos aos arranjos
locais

Pareceres sobre
matérias técnicopedagógicas

Recomendar o uso
de metodologias e
tecnologias
inovadoras no
processo
educacional

Intensificar o uso
de tecnologias e
metodologias
inovadoras no
processo
educacional

Ampliar e diversificar
as atividades
voltadas para o
atendimento ao
discente
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5. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO IFMA

Painel de Contribuição: Alinhamento – PROEXT

Objetivos Setoriais

Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição
DIPPI
Manuais de processos
de submissão e
Manuais de prestação
acompanhamento de
de contas
execução de projetos
de extensão

Promover a captação
de recursos externos

Mapeamento
permanente de APLS

Convênios de estágios
Acompanhamento de
e acordos de
egressos
cooperação técnica

Divulgação dos
convênios e parcerias
estabelecidos

Capacitação de chefes
de departamento de
extensão

Parcerias e convênios

Análise e homologação
Apoio à execução de de Prestação de contas
programas e projetos
de programas e
de extensão
projetos de extensão

Promover
formação
continuada e
adequada aos
interesses
institucionais

DIRI

DPMS

Capacitação de
Capacitação de chefes
servidores em
de departamento de
proposição e execução
extensão
de projetos

Editais de apoio,
Políticas Institucionais registro, certificação e Relatórios de resultado
de Programas e
monitoramento de
dos programas e
Projetos de extensão projetos e programas projetos de extensão
de extensão
Otimização do sistema
de controle de
programas e projetos
de extensão

PROEXT

Desenvolver
cultura orientada
para resultados

Convênios de
benefícios para
servidores

Oferta de cursos de
Mapa de demandas e
extensão direcionada
oportunidades de
aos APLS
trabalho por município

Desenvolver
parcerias com o
setor produtivo e
instituições de
ensino e pesquisa
nacionais e
internacionais

Capacitar os
profissionais que atuam
nos Programas e
Projetos de Extensão

Políticas e
regulamentos de
empreendedorismo e
estágio

Captação de recursos
financeiros externos

Gerenciamento de
atividades com
fundações
Diagnóstico
socioeconômico por
município

Otimizar a
aplicação de
recursos
orçamentários e
captar recursos
externos

Desenvolver pesquisas
aplicadas e ações de
extensão vinculadas aos
arranjos produtivos
locais

Estratégias para
cadastro de egressos
no SINE

Estratégias de
aproximação com o
setor produtivo e
sociedade

Mapeamento
permanente de
Instituições potenciais
para o relacionamento
internacional

Mapeamento das
fontes de
financiamento

Convênios de estágios
e acordos de
cooperação técnica
internacionais

Mobilidade interna e
externa

Políticas e
regulamentos de
internacionalização

Programa de centro de
idiomas

Programa de
mobilidade IFMA
Internacional

Portal Institucional
multilíngue

Divulgação dos
convênios e parcerias
internacionais
estabelecidos

Fóruns, Seminários,
reuniões, visitas
técnicas

Materiais de
divulgação Institucional
Internacional

Banco de dados de
Internacionalização
institucional

Fortalecer e
Ampliar e integrar ampliar programas
ensino, pesquisa e
e projetos
extensão
voltados aos
arranjos locais

Promover o
desenvolvimento de
parcerias com o setor
produtivo e instituições
de ensino e pesquisa
nacionais e
internacionais

Desenvolver a
extensão articulada ao
ensino e à pesquisa

Fortalecer a
imagem
institucional

Promover a
integração do setor
socioprodutivo com a
academia
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5. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO IFMA

Painel de Contribuição: Alinhamento – ASCOM

Objetivos Setoriais Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição

96

ASCOM

ASCOM
Relacionamento
com a imprensa

Cobertura
jornalística das
ações do IFMA

Gestão de
conteúdo do
Portal Institucional

Newsletter de
comunicação
interna

Assessoramento
no Planejamento e
realização de
eventos

Gerenciamento de
Mídias Sociais

Produção de peças
gráficas

Revistas de
divulgação
científica

Treinamento de
interlocutores de
comunicação nos
Campi

Políticas de
comunicação

Fortalecer a Imagem
Institucional

Aprimorar a comunicação
interna e externa

Fortalecer a identidade institucional e
o relacionamento com os públicos de
interesse

Aprimorar a comunicação interna e
externa
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5. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO IFMA

Painel de Contribuição: Alinhamento – CERTEC

Objetivos Setoriais Objetivos de contribuição

Entregas da unidade

Painel de Contribuição

CERTEC

CERTEC
Gestão de Polos de EAD

Pesquisa em EAD e TDIC

Capacitação de Pessoal
para atuação em EAD e
uso das TICs

Suporte pedagógico aos
Projetos em EAD

Produção audiovisual
educacional

Plano de
Acompanhamento dos
cursos EAD Institucionais

Desenho Educacional do
A.V.A

Gestão de Programas e
Projetos em EAD

Promover formação
continuada e adequada aos
interesses institucionais

Ampliar e diversificar as atividades
voltadas para a EAD

Ampliar e diversificar as
atividades voltadas à
educação inclusiva e à
distância

Políticas e
normativos para
EAD

Intensificar o uso de
Ampliar e integrar ensino, tecnologias e metodologias
pesquisa e extensão
inovadoras no processo
educacional

Intensificar o uso de tecnologias e
metodologias inovadoras no processo
educacional

Fortalecer a capacitação continuada para
EAD
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5. DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NO IFMA
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AS REUNIÕES DE
AVALIAÇÃO DA
ESTRATÉGIA
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Uma eficiente Gestão da Estratégia começa com o reconhecimento de que não se trata de uma gestão
de indicadores, mas sim de um processo de mudança, desta forma, separar os momentos para a
reunião de análise da operação e a reunião de avaliação da estratégia é fundamental, principalmente
para evitar que as discussões sobre a implementação e a adaptação da estratégia sejam deixadas de
lado em função do foco nas questões operacionais e táticas de curto prazo.
A Reunião de Avaliação da Estratégia representa a forma mais clara de uso da metodologia Balanced
Scorecard (BSC) e tem por objetivos:
• Exercitar o pensamento estratégico por meio do BSC (“pôr a máquina para

funcionar”);
• Introduzir a organização ao aprendizado contínuo: conhecer seu negócio, testar e

reformular as hipóteses;
• Alinhar o entendimento sobre o BSC e a estratégia da organização;
• Tomar decisões estratégicas e definir responsabilidades;
• Consolidar o aprendizado estratégico.

REALIZAÇÃO DA RAE
MÉTODO
PREPARAÇÃO
DA REUNIÃO DE
AVALIAÇÃO DA
ESTRATÉGIA

MOBILIZAÇÃO
PARA A REUNIÃO
DE AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA

LÓGICA

CENÁRIO

MOBILIZAÇÃO
PARA A REUNIÃO
DE AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA

INTERVENÇÃO
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

6.1

A PREPARAÇÃO PARA AS
REUNIÕES DE AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA
Na etapa de preparação da Reunião de Avaliação da Estratégia, faz-se necessário:

CONHECER O AMBIENTE EXTERNO: consiste em entender a realidade da organização e
avaliar o contexto onde ela está inserida. Nesta avaliação de contexto, são recomendadas as seguintes
verificações:

REALIZAR ESTUDOS
SOBRE TENDÊNCIAS:

AVALIAR O
CENÁRIO ATUAL:

COMUNICAR A ANÁLISE
DO AMBIENTE:

consiste em estudar as decisões

significa entender os principais

consiste em expor a análise

tomadas para a execução da

fatos e decisões relacionadas

realizada

estratégia da organização e

à

analisar quais são os possíveis

políticas

resultados (sejam eles positivos

como presumir as possíveis

sobre o ambiente em que a

ou negativos) a serem obtidos

repercussões para o presente e

organização se insere.

durante o período;

o futuro;

organização
ou

às

(sejam

elas

organização,

técnicas),

bem

todos

com

lideranças

da

subsidiando

a

as

informações

REALIZAR ESTUDOS
SOBRE TENDÊNCIAS
ANALISAR O
CENÁRIO ATUAL
COMUNICAR A ANÁLISE
DO AMBIENTE EXTERNO
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

MONITORAR OS INDICADORES ESTRATÉGICOS:

consiste no conjunto das

atividades de coletar os dados associados aos indicadores e projetos / programas estratégicos da
organização, sistematizar e validar esses dados (garantindo sua veracidade e consistência) e consolidar
o painel de gestão, que representa a “fotografia” da organização naquele momento;
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

ESTABELECER AS TRILHAS ESTRATÉGICAS: o trabalho de estabelecimento de trilhas
estratégicas consiste no trabalho de analisar os cenários pelos quais a organização terá sua estratégia
analisada durante a RAE. Neste momento busca-se estabelecer de forma clara uma linha de análise
que permita a tomada de melhores decisões para a organização. Para isso, são atividades importantes:

DEFINIR O TEMA
ESTRATÉGICO:
consiste

em

definir

que

RELACIONAR OS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

DETERMINAR HIPÓTESES
(CAUSA-EFEITO):

significa relacionar a temática

consiste

temática ou assunto deverá

definida

hipóteses de causa e efeito

ser

estratégicos

analisada,

para

melhor

entendimento das lideranças;

aos

objetivos

existentes

no

mapa da organização;

em

estabelecer

entre os objetivos estratégicos,
para que a temática associada
possa ser analisada;

RELACIONAR OS
INDICADORES
ESTRATÉGICOS:
significa

consiste em listar os projetos
avaliar

/ programas que impactam

associados

os objetivos estratégicos e a

aos objetivos estratégicos e

temática, para avaliação de

à temática selecionada para

seus resultados no período

análise;

considerado.

os

separar

LISTAR AS INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS: :

indicadores

e
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

REALIZAR PRÉ-ANÁLISE ESTRATÉGICA:

a pré-analise estratégica consiste em, com

base no estabelecido na análise do cenário externo e nas trilhas estratégicas estabelecidas, definir a
forma e a organização pela qual a organização foi e será impactada, para que a tomada de decisões
pelas lideranças seja facilitada, gerando melhores resultados para a estratégia executada. A pré-analise
estratégica contempla as seguintes atividades:

ANÁLISE DO TEMA ESTRATÉGICO: consiste

ANÁLISE DO INDICADOR E META: significa

em verificar se as hipóteses definidas estão

validar se os indicadores estabelecidos traduzem

se confirmando de acordo com o previsto

o que se espera do resultado, se o método de

inicialmente. Além disso, também deve ser

cálculo está adequado e se existem fatores

avaliado se esta é a melhor forma de se gerar o

externos afetando o desempenho dos mesmos.

resultado esperado pela estratégia da organização

Neste momento também, é avaliado se houve

e se toda essa análise está gerando os resultados

ou não coleta do indicador, bem como está seu

previstos. Por fim, deve ser avaliado também

desempenho perante a meta estabelecida;

se existem fatores externos que possam afetar
(positiva ou negativamente) ou tema estratégico

ANÁLISE DA INICIATIVA: consiste em validar

selecionado;

se a iniciativa tem impacto nos resultados
previstos para o tema estratégico, se a forma

ANÁLISE DO OBJETIVO: significa verificar

como está se realizando a sua análise de

se o objetivo reflete o foco da estratégia da

desempenho está adequada, se os produtos e

organização quanto ao tema estratégico, além do

resultados associados estão adequados quanto a

seu impacto junto aos demais objetivos;

qualidade e ao tempo, bem como a incidência de
fatores externos no desempenho da mesma.
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

FOCO DA ANÁLISE
Análise do tema estratégico

Análise do objetivo

Análise do indicador e meta

Análise da iniciativa

•
•
•
•

AS HIPÓTESES (CAUSA-EFEITO) ESTÃO SE CONFIRMANDO?
É A MELHOR FORMA DE GERAR OS RESULTADOS QUE SE QUER?
ESTE PILAR DA ESTRATÉGIA ESTÁ GERANDO OS RESULTADOS PREVISTOS?
EXISTEM FATORES EXTERNOS AFETANDO O TEMA ESTRATÉGICO?

•
•
•

O OBJETIVO REFLETE O FOCO DA ESTRATÉGIA POSTA NESTE TEMA?
QUAL O IMPACTO NOS DEMAIS OBJETIVOS E QUAL O TIMING?
EXISTEM FATORES EXTERNOS AFETANDO O RESULTADO?

•
•
•

O INDICADOR TRADUZ DE FORMA ADEQUADA O RESULTADO ESPERADO?
O MÉTODO DE CÁLCULO DO INDICADOR ESTÁ ADEQUADO?
EXISTEM FATORES EXTERNOS AFETANDO OS INDICADORES?

•
•
•

A INICIATIVA IMPACTA NOS RESULTADOS PREVISTOS?
A ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS INICIATIVAS ESTÁ ADEQUADA?
OS PRODUTOS E RESULTADOS DOS PROJETOS ESTÃO ADEQUADOS
QUANTO À QUALIDADE E AO TEMPO?
EXISTEM FATORES EXTERNOS AFETANDO OS PROJETOS?

•
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

6.2

A MOBILIZAÇÃO PARA A
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA
Na mobilização para a Reunião da Avaliação da Estratégia, algumas considerações são necessária:
• Treinamento prévio das lideranças para a efetiva condução da reunião;
• Elaboração prévia e distribuição da pauta da pré-analise aos participantes, para que

já cheguem embasados à reunião;
• Investimento na preparação, alocando tempo antes da reunião, de forma a torná-la

mais produtiva;
• Indicação de um facilitador, que cuida do processo e garante a plena realização de

cada etapa;
• Existência de informações disponíveis e confiáveis, embasando as análises;
• Foco na estratégia, tendo cuidado para que a discussão não seja conduzida para

assuntos estritamente operacionais;
• Manutenção de postura colaborativa, buscando identificar soluções para os

problemas e não apenas ‘culpados’;
• Formalização das pendências, com elaboração de ata, de forma a garantir que as

decisões e os respectivos responsáveis sejam documentados;
• Direcionamento para a continuidade e evolução, garantindo que cada reunião

represente um avanço no aprendizado estratégico.
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

6.3

A REALIZAÇÃO DA
REUNIÃO DA AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA
Após a preparação e a mobilização, tem-se a realização da Reunião de Avaliação da Estratégia, momento
em que é feita apresentação da pré-analise e análise estratégica e também são discutidas diretrizes de
realinhamento.
A pré-analise estratégica envolve a apresentação de dados e informações (mapa estratégico, indicadores
e resultados, projetos, etc.), de modo que os participantes entendam o que será tratado na reunião.
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Na sequência, realiza-se a análise da estratégia propriamente dita, avaliando o tema e os objetivos estratégicos, indicadores, metas,
projetos e atividades. A matriz de análise estratégica apresentada abaixo fornece elementos para que seja feita a avaliação.
MATRIZ DE ANÁLISE ESTRATÉGICA
LÓGICA
(ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO)

MÉTODO
(FORMA DE APURAÇÃO)

INTERVENÇÃO
(QUALIDADE DA AÇÃO)

CENÁRIO EXTERNO
(FATORES ATUAIS E TENDÊNCIAS)

TEMA
ESTRATÉGICO

AS HIPÓTESES (CAUSA-EFEITO)
ESTÃO SE CONFIRMANDO?

É A MELHOR FORMA DE GERAR
OS RESULTADOS QUE SE QUER?

ESTE PILAR DA ESTRATÉGIA ESTÁ
GERANDO OS RESULTADOS PREVISTOS?

EXISTEM FATORES EXTERNOS
AFETANDO O TEMA ESTRATÉGICO?

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

O OBJETIVO REFLETE O FOCO
DA ESTRATÉGIA POSTO NESTE TEMA?

—

QUAL O IMPACTO NOS DEMAIS
OBJETIVOS E QUAL O TIMING?

EXISTEM FATORES EXTERNOS
AFETANDO O RESULTADO?

INDICADORES

O INDICADOR TRADUZ DE FORMA ADEQUADA O RESULTADO ESPERADO?

O MÉTODO DE CÁLCULO DO INDICADOR ESTÁ ADEQUADO?

—

EXISTEM FATORES EXTERNOS
AFETANDO OS INDICADORES?

METAS

OS VALORES DAS METAS ESTÃO
ALINHADOS AOS RESULTADOS
ESPERADOS?

QUAL A PROJEÇÃO DE RESULTADO
PARA OS PRÓXIMOS PERÍODOS?

O QUE SE PODE FAZER PARA
ALAVANCAR A PROJEÇÃO DAS METAS?

EXISTEM FATORES EXTERNOS
AFETANDO AS METAS?

TEMA ESTRATÉGICO

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

• NOVOS OBJETIVOS;
• AJUSTES NOS OBJETIVOS;

INDICADORES

• NOVOS INDICADORES;
• CORREÇÕES NOS INDICADORES;

METAS

PROJETOS
E ATIVIDADES

108

• NOVOS TEMAS ESTRATÉGICOS;
• REALINHAMENTO DOS OBJETIVOS;

Por fim, discutem-se as diretrizes de realinhamento, verificando
se há necessidade de realinhar, definir ou apenas realizar
correções e ajustes nos objetivos, indicadores, metas, projetos e
atividades.

• NOVAS METAS;
• AJUSTES DE METAS;
• NOVA CARTEIRA DE PROJETOS E ATIVIDADES;
• CORREÇÕES DE RUMOS NOS PROJETOS;
• SOLUÇÕES DE PROBLEMAS.
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

A Reunião de Avaliação da Estratégia deve ser realizada considerando sempre a análise crítica de cada
tema que foi priorizado na pauta; a identificação e discussão de pontos que não sejam de consenso;
discussão e alinhamento de novas propostas e ações; e registro das decisões tomadas durante a
reunião.

6.4

PONTOS CRÍTICOS DA
REUNIÃO DA AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA
Uma das maiores dificuldades de uma reunião estratégica é o respeito aos temas e aos tempos prédefinidos. Por tratar-se de um processo de aprendizado, a disciplina em relação ao tempo e à pauta
pode não ser muito intensa no início, mas deve ser progressiva. A definição de uma pauta com tempos
pré-determinados para cada tema, bem como de um controlador do tempo, podem ser boas formas
de estimular um comportamento adequado.
Outro ponto crítico a ser observado na reunião é a documentação. Deve ser tomada especial atenção
com a documentação da Reunião Estratégica, sempre confirmando as decisões tomadas e estimulando
a definição de responsáveis e prazo de execução.
Além disso, a participação de todos deve ser estimulada durante a reunião. O facilitador deve envidar
esforços para que membros não completamente relacionados aos assuntos em questão estejam
participando ativamente.
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

6.5

FREQUÊNCIA DA REUNIÃO
DA AVALIAÇÃO DA
ESTRATÉGIA
Alguns fatores devem ser considerados para a definição da frequência das reuniões, tais como a
frequência atual das reuniões gerenciais, a frequência da atualização do conjunto de indicadores, o
grau de maturidade do processo de gestão da estratégia e o ritmo característico e velocidade das
mudanças no setor em questão.
Para que seja feita a sistematização das reuniões, deve-se levar em consideração:
• Definição junto aos líderes sobre a frequência adequada de reuniões;
• Levantamento do calendário anual dos eventos correlacionados com o processo de

gestão da estratégia: processo orçamentário, revisão da estratégia, planejamento
plurianual, programas de performance, etc;
• Elaboração do calendário e validação com os principais líderes;
• Ampla divulgação do calendário.
No caso do Instituto Federal do Maranhão, foram definidas como trimestrais a frequência das Reuniões
de Avaliação da Estratégia.
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

6.6

MONITORAMENTO,
AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO PLANO
O monitoramento do Plano é essencial para que os dirigentes da organização tenham conhecimento
sobre a forma como está evoluindo o processo e, assim, possam apreciar o resultado de sua ação para
ajustá-la, sempre que necessário.
A partir do acompanhamento do comportamento dos indicadores selecionados e de sua comparação
com os parâmetros e referenciais adotados para a atividade de monitoramento, é possível estabelecer
indicadores e processos que subsidiarão a avaliação do plano e a sua atualização.
Além do monitoramento, o plano estratégico deve ser objeto de ações frequentes de avaliação e de
atualização. De forma mais direta, este esforço de avaliação deve permitir que sejam respondidas as
seguintes perguntas:
• O que nós prometemos fazer (planejado)?
• O que foi realmente feito (realizado)?
• Por que foi feito de modo diferente (análise do desvio)?
• O que foi feito para corrigir os erros (medidas de ajuste adotadas)?
• O que ainda precisa ser feito para corrigir os erros/desvios cujas causas estão fora da

nossa governabilidade (demanda por operações)?
• Quais os nossos compromissos e metas para o próximo período (atualização do

plano)?
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6. AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

QUAL O NOSSO DESEMPENHO ESTRATÉGICO?
Objetivos

Qual o nosso desempenho
em relação às metas?

Indicadores

Qual o desempenho
das iniciativas?

Iniciativas

Metas

Prazos

Foco da Discussão: questões-chave, implicações, riscos, ações futuras
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É perceptível o amadurecimento da gestão estratégica no IFMA desde a elaboração do planejamento
estratégico 2016-2020. Todas as etapas para implementação da estratégia estão sendo seguidas e
diversas medidas de gestão se tornaram benchmarking para outros Institutos ao longo desses últimos
dois anos.
Como destaque, o foco de buscar meios inovadores para se modernizar com o intuito de atender de
forma eficiente aos anseios e expectativas da sociedade. Isso tem se tornado um desafio constante
frente ao montante de recursos disponíveis e a árdua tarefa de prover meios para uma educação de
qualidade em consonância com as políticas públicas.
O Plano estratégico proposto é importante para definir as prioridades, mas somente terá utilidade
se as ideias expressas forem implementadas. Esse será o desafio para os gestores e servidores, que
devem assimilar e aplicar os conceitos introduzidos em suas rotinas.
Permanece o desafio de continuar inovando em processos inteligentes com o fortalecimento dos
serviços e infraestrutura tecnológica para executar processos com maior eficiência e menor burocracia.
Assim, a participação de todos os setores da organização em pleno alinhamento sinérgico é essencial
para que a dinâmica do planejamento estratégico flua e auxilie os gestores a identificar e sanar os
pontos de inflexão, repensar processos e reinventar atitudes empreendedoras no setor público.
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