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• Hoje as funções de administração são consideradas como de Planejamento (que é um processo de tomada de decisão 
antecipatório do futuro da organização, seu ideal, seus propósitos, valores, objetivos, estratégias, metas e recursos 
necessários para o cumprimento do plano); Organização (que define a arquitetura e distribui autoridade e 
responsabilidade na hierarquia/cadeia de comanda, alocando e coordenando os recursos entre os níveis organizacionais 
e entre os setores ou departamentos para o alcance dos objetivos traçados no planejamento); Direção (que orienta e 
conduz o trabalho das pessoas, envolvendo liderança, comunicação, sinergia, consenso e consonância, motivando para 
o alcance otimizado dos objetivos pelos colaboradores); Controle (função homeostática e de regulação automática do 
sistema que, a partir de objetivos ou padrões avalia o desempenho organizacional, comparando a avaliação aos padrões 
e agindo corretivamente sobre os desvios de modo a garantir que as coisas certas sejam feitas do jeito certo, no tempo 
certo, de acordo com a qualidade desejada para o cumprimento da missão, alcance da visão e dos objetivos definidos 
no planejamento). É o famoso PODC. 

• O planejamento é a função precedente, orienta-se ao futuro e consiste em um processo decisório, que tenta criar no 
presente condições de sucesso para lidar com cenários futuros, seus riscos e incertas. 

• O planejamento estratégico é o nível de maior risco e incertezas. Nele são avaliados o ambiente organizacional e o 

ambiente externo, compostos respectivamente de forças e fraquezas (variáveis controláveis); oportunidades e ameaças 

(variáveis incontroláveis). Da contraposição dessas variáveis, surgem cenários projetivos ou prospectivos e estratégias, 

que a partir da predominância das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças podem ser definidos em cenários de 

desenvolvimento/alavancagem (forças+oportunidades), sobrevivência/problema (fraquezas+ameaças), 

crescimento/restrição (fraquezas+oportunidades) e manutenção/vulnerabilidade (forças+ameaças). 

• Enquanto o nível estratégico (institucional) é a zona de “fronteira com o ambiente externo”, orienta-se à toda a 
organização e dirige-se ao longo prazo, o intermediário (administrativo, funcional, gerencial, tático) orienta-se para cada 
área ou setor da organização em médio prazo, criando a articulação e integração interna entre pensamento e ação, 
conduzindo o trabalho no nível operacional que, a partir de maior certeza e previsibilidade, orienta-se para cada tarefa 
ou atividade em curto prazo. 

• Para atenuar incertezas e riscos, ferramentas de análise de cenários são adotadas, tanto para mapear o cenário interno 
quanto o externo, a exemplo da análise SWOT, Matriz de Ansoff, Matriz BCG, Forças Competitivas de Porter, Matriz 
McKinsey. Cenários são abstrações acerca do futuro e são construídos para permitir a formulação das estratégias e 
definição da posição organizacional perante seu ambiente. 

• Tanto o microambiente quanto o macroambiente precisam ser considerados, e ambos se referem ao ambiente externo 
das organizações. O microambiente ou ambiente de tarefas compõe-se de variáveis como clientes, fornecedores, 
concorrentes, sindicatos, agências reguladoras e elementos que estão restritos à área de atuação de uma organização. O 
macro não é o ambiente imediato e compõe-se de variáveis que afetam diversos segmentos de indústrias e mercados, a 
exemplo de fatores econômicos, políticos, demográficos, sociais, entre outros. 

• O BSC é ferramenta de gestão estratégica e do desempenho, compõe-se de 4 perspectivas que guardam entre si relação 
causal e não é uma ferramenta para criar o planejamento, mas para torná-lo exequível. A relação migra de um nível 
intangível para outro tangível, ou seja, de aprendizado e crescimento para os processos internos, que melhores, geram 
resultados que atendem à satisfação dos clientes, o que garante a rentabilidade e retorno sobre o investimento na 
perspectiva financeira, atendendo aos acionistas de uma organização. A relação causal e as perspectivas são redefinidas 
quando o BSC é aplicado à realidade de organizações públicas. 

• Para cada perspectiva formulam-se objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas. 
• Indicadores são diferentes de medidas. Quando, por exemplo, queremos calcular o índice de massa corporal de uma 

pessoa, utilizam-se duas medidas, a altura e o peso. Isoladamente, altura e peso não são mais que medidas. Uma vez 
aplicada a fórmula, gera-se uma informação, que será comparada com um padrão. A depender do resultado (índice), há 
um indica “DOR”, ou seja, há algum grau de obesidade. Indicadores são utilizados para verificar alcance de metas, 
objetivos, padrões de execução, de quantidade, de qualidade. São aplicados na gestão estratégica, de processos, etc. 
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• Os indicadores medem o desempenho, tanto os insumos, quanto os processos e os resultados. Medem ainda o impacto 
gerado pelo resultado, ou seja, o valor agregado ao destinatário. 

• Toda organização se divide em formal, que é deliberadamente planejada e representada pelo organograma. A informal 
representa a rede de relacionamentos interpessoais que nasce espontaneamente, não é previsível e nem pode ser vista 
no organograma, o que gera maior celeridade das decisões, mas maior ocorrência de erros e de conflitos. Ambas se 
complementam para que se atinja a sinergia e o equilíbrio organizacional. A primeira orienta-se aos objetivos 
organizacionais e à eficácia. A segunda, para a eficiência do trabalho das pessoas, uma vez atendidos os objetivos 
individuais. Em conjunto, buscam a efetividade do sistema de gestão. 

• Para a função de organização, é importante que se saiba sobre conceitos importantes, tais como cadeia de comando, 
centralização/descentralização, amplitude de controle, autoridade, responsabilidade, departamentalização e linha/staff. 

• O sistema de autoridade contém elementos como centralização, descentralização, unidade de comando, amplitude de 
controle, delegação (especialização vertical). Já o sistema de responsabilidade, a departamentalização, divisão e 
especialização do trabalho, divisão entre linha e staff (especialização horizontal). 

• Quanto aos modelos de departamentalização, os mais tradicionais são: funcional, divisionais (por produtos/serviço, por 
clientes, geográfico, por processos*, por projetos) e matriciais (matricial-funcional ou fraca, matricial balanceada, 
matricial-projeto ou forte). Djalma considera tipos modernos: *por processos, por governança corporativa, por UEN e 
redes de organizações. Chiavenato, diferente do referido autor, considera a por processos um tipo clássico, muito 
amparado na ideia do fordismo e na extrema decomposição do trabalho. 

• O critério matricial agrupa em si a departamentalização funcional e a divisional por projeto, sendo uma estrutura híbrida 
que mantém uma parte fixa por funções e outra variável por projetos, o que quebra a unidade de comando, gera maior 
adaptação e flexibilidade, mas compromete a autoridade e responsabilidade, gera ambiguidade e dupla subordinação. 

• O gerenciamento de processos na organização cuida das rotinas, enquanto o de projetos, da inovação. Os processos são 
cíclicos, contínuos, repetidos indefinidas vezes. Já os projetos são programados, temporários, únicos e exclusivos, 
gerando resultados singulares dentro de restrições como escopo, tempo, custos, etc. 

• Ainda que processos não sejam finitos, têm começo e fim definidos. Podem ser executados por homens e máquinas e 
sua devida gestão se dá em decorrência da necessidade de melhoria contínua, racionalidade administrativa, 
desburocratização, economia, eficiência, eficácia e efetividade das ações organizacionais com foco na entrega de 
resultados de valor para os clientes. 

• A representação gráfica de um processo é o fluxograma, ferramenta que tira o processo de uma visão estática para uma 
visão mais dinâmica, reconhecendo os elementos que compõem o processo: fornecedor, inputs, atividades, outputs e 
clientes. 

• A principal abordagem na gestão de processos é o CBOK, um guia não-prescritivo que aponta uma série de conceitos, 
técnicas e ferramentas aplicadas à área de BPM ou gerenciamento de processos de negócios. 

• A modelagem de processos leva em consideração os processos como eles são (AS IS) e como eles serão após a análise 
de como estão (TO BE). Quando se mapeia um processo, há a fase AS IS da modelagem. Quando se desenha, a fase TO 
BE. Após criar as representações, aplica-se a transformação dos processos, que pode se dar por melhoria, redesenho, 
reengenharia ou mudança de paradigma. 

• Os processos podem ser divididos em finalísticos (primários, essenciais, centrais), orientados à criação de valor direto ao 

cliente, os de apoio (secundários, de suporte), que apesar de não criar valor direto aos clientes, estabelecem o conjunto 

de atividades de valor agregado a outros processos e os gerenciais (ou de gestão), a exemplo do planejamento, 

orçamento, pessoas, que cuidam da medição, controle e aperfeiçoamento de todos o sistema de gestão. 

• São ferramentas de gestão de processos, aplicadas a análise, controle e melhoria de processos: gráfico de pareto, 
brainstorming, folhas de verificação, gráficos de dispersão, histogramas, gráfico de pareto, gráficos de tendência, 
estratificação, matriz GUT, 5W2H, fluxogramas, 6M, 5S, 6 sigma, benchmarking, cartas de controle, gráfico espinha de 
peixe/causa e efeito/Ishikawa, blueprint, SIPOC, reengenharia, kaizen/melhoria contínua, ciclo PDCA, 5 porquês. 
Conhecer, diferir e aplicar cada uma dessas ferramentas é essencial para o sucesso na prova.   

• Os projetos surgem de certas necessidades a serem atendidas, têm início quando aprovado o termo de abertura (TAP), 
possuem um ciclo de vida bem definido, composto pelas fases de início, organização e preparo, execução e 
encerramento e precisam ser bem gerenciados dentro de seus principais critérios de qualidade (escopo, tempo, custos). 

• No início dos projetos os stakeholders (partes interessadas) possuem grande influência sobre o resultado, o que decai ao 
final do ciclo de vida por conta da progressividade dos projetos. Quanto aos riscos, portanto, são maiores no início e 
decaem ao logo do ciclo de vida do projeto por ser cada vez maior a margem de certeza, conhecimento e previsibilidade 
acerca do resultado final a ser entregue. 

• O PMBOK é o principal guia de referência em gerenciamento de projetos. Não-prescritivo, define uma série de conceitos 
importantes. Em sua quinta edição, defende que os projetos são gerenciados por cinco grupos de processos (iniciação, 
planejamento, execução, controle e encerramento), somando um total de 47 processos, distribuídos em 10 áreas de 
conhecimento (integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições e 
partes interessadas).  

• A sexta edição do guia PMBOK sofreu algumas alterações: A área de integração ganhou um novo processo de execução 
chamado “gerenciar o conhecimento do projeto”. O “gerenciamento do tempo” agora chama-se “gerenciamento do 
cronograma”. Também foi renomada a área de “gerenciar recursos humanos” para simplesmente “gerenciar recursos”, 
que passou a ter um novo processo de “controlar recursos”. A área de riscos ganhou um processo de execução chamado 



“implementar resposta aos riscos”. As estruturas organizacionais também foram ampliadas. Além da funcional, 
projetizada e matriciais, temos as estruturas orgânica, multidivisional, virtual e híbrida e o PMO. Por fim, a sexta edição 
passa a considerar as metodologias ágeis de gerenciamento de projetos, abordando a possibilidade de tailoring ou 
adaptação de seus 49 processos 

• Há diferentes graus de maturidade no gerenciamento de projetos. Quando gerenciados isoladamente, há o mero 
gerenciamento de projetos. Se projetos com pertinência temática passam a ser gerenciado de modo conjunto, há o 
gerenciamento de programas (conjunto de projetos relacionados). No maior grau de maturidade, há o gerenciamento 
de portfólios, em que todos os programas e projetos estão alinhados em nível institucional para o cumprimento da 
estratégia organizacional. 

• As áreas mais cobradas em projetos são integração, escopo e tempo, com ênfase em técnicas como EAP, técnicas PERT e 
CPM de montagem do caminho crítico, gráficos de Gantt, etc. 

• Riscos são eventos ou condições potenciais, que podem impactar as organizações de modo positivo e negativo por meio 
de oportunidades ou ameaças, respectivamente. Além disso, é uma área de conhecimento do PMBOK aplicado a 
projetos, visto que todo projeto contém riscos e incertezas. A ordem do gerenciamento de riscos segundo o guia 
PMBOK é a identificação de riscos, análise qualitativa, análise quantitativa, plano de respostas e controle de riscos. 

• A análise SWOT, brainstorming, análise de cenários, gráfico de pareto, ishikawa, análise de campo de forças, paradigma 
de rubinstain (MDPO), entre outras, são ferramentas de gestão de riscos, também aplicadas ao processo decisório e, 
algumas delas, à gestão de processos. 

• O processo decisório, segundo o modelo racional ou de racionalidade, define que as decisões são perfeitas e que todo 
antecedente tem um consequente certo, configurando decisões programadas, que têm base na certeza, previsibilidade, 
condições estáticas e rotinas. Porém, toda vez que o indivíduo se depara com oportunidades e problemas novos e 
precisa decidir, lança mão do processo decisório, aliando intuição e razão em busca da melhor solução, mas com 
racionalidade limitada, ou seja, as soluções são parciais, tendenciosas e satisfatórias, nunca perfeitas. Isso porque são 
baseadas em condições dinâmicas, incerteza, imprevisibilidade, inovação, o que caracteriza decisões não programadas. 

• As decisões são afetadas por algumas variáveis, que podem interferir na capacidade cognitiva do tomador de decisão e 
na qualidade de sua escolha. São variáveis a se considerar a quantidade de informação disponível, o tempo disponível 
para resposta, a habilidade e os recursos disponíveis. 

• Decisões monocráticas tendem a ser mais rápidas que soluções em grupo. Porém, decisões centralizadas tendem a ser 
mais lentas e com maior nível de filtragem, porque concentradas no topo da organização. Decisões centralizadas não é o 
mesmo que decisão autocrática ou monocrática. 

• Há muitas questões que contextualizam os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, além dos conceitos de 

governança e de governabilidade. Normalmente são colocados em uma mesma questão e são confundidos com outros 

elementos importantes da gestão pública, a exemplo do accountability. 

• Ainda que o Decreto 5.378/2005 tenha sido revogado, mantiveram-se os Instrumentos para a Avaliação da Gestão 

Pública, os denominados IAGPS. Recomenda-se a leitura do IAGP de 250 pontos, disponível no www.gespública.gov.br, 

que, além de falar dos princípios aplicados à gestão pública, trata de todos os 14 fundamentos de excelência, bem como 

dos 8 critérios para a autoavaliação, dentro do ciclo de aprendizagem e melhoria contínua denominado PDCA. 

• Existem dois modelos de excelência: o MEG/FNQ (mais informações em www.fnq.org.br) e o MEGP, do Gespública. 

Ambos podem ser utilizados por organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais, são não-prescritivos 

quanto suas técnicas e ferramentas e direcionam-se para a avaliação e comparação do desempenho das organizações 

para a promoção da excelência e melhoria contínua. São, portanto, premiações às boas práticas de gestão, que devem 

alcançar o “estado da arte”, pressuposto pelo IAGP de 1000 pontos no MEGP, por exemplo. 

• O modelo da FNQ, instituição privada, sem fins lucrativos, passou por recente atualização em que unificaram-se os 

critérios e fundamentos, que agora são oito, representados por um Tangram que pode assumir diversas outras formas 

geométricas, caracterizando a adaptabilidade do modelo. Além da utilização do ciclo PDCA, também utiliza sua variação, 

o ciclo PDCL (que enfatiza o aprendizado de circuito duplo – double looping feedback). 

• O Decreto-Lei 200/67 é um documento que, orientado à Administração Federal, estabelece princípios de racionalidade 

administrativa, a exemplo do planejamento e do orçamento, do descongestionamento das chefias executivas superiores 

(desconcentração/descentralização), da tentativa de reunir competência e informação no processo decisório, da 

sistematização, coordenação e controle. Instituiu o orçamento-programa, distinguiu com clareza administração direta e 

indireta e confirmou os princípios do PLANEJAMENTO, DESCENTRALIZAÇÃO, DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, 

COORDENAÇÃO e CONTROLE (1P, 2D, 2C). 

• O gerencialismo, diferentemente do modelo burocrático, tem em sua essência o controle de resultados a posteriori, que 

gera ao gestor público maior autonomia gerencial nas contratações, decisões e uso dos recursos. O principal mecanismo 

de atuação é o contrato de gestão. Busca-se uma atuação descentralizada, catalisadora das ações do primeiro, segundo 

e terceiro setores. Tais setores são, respectivamente: Estado, mercado e voluntariado. 

• O modelo patrimonial confunde patrimônio público com privado, tem em sua base a corrupção, o nepotismo, o 

clientelismo. Cargos públicos são ocupados por trocas de favores, negociados ou herdados. São as denominadas 

prebendas e sinecuras. E contra tudo isso que surge a burocracia, um modelo impessoal, racional-legal, baseado em 

normas legais, com excessivo rigor técnico, profissionalização da gestão, modernização do Estado e característico de um 
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modelo rígido, centralizado, meritocrático e formal. Os excessos burocráticos acabaram por gerar disfunções como 

inversão entre meios e fins, lentidão e conflitos com o público-alvo. 

• A primeira reforma administrativa, no bojo da reforma burocrática iniciada em 1930 por Vargas, foi a criação do DASP, 

em 1936/1938. 

• O estado desenvolvimentista começa a surgir com JK em 1956 e seu plano de metas, sua administração paralela e suas 

comissões que tentavam uma reforma e a descentralização administrativa, o que acabou não ocorrendo por conta de 

sua falta de apoio político. Somente em 1967, com o DL 200 e o regime militar é que surge uma nova reforma, 

introduzindo, entre os princípios de racionalidade administrativa, a descentralização e o orçamento-programa. Ainda 

que o referido Decreto tenha dado início à noção de gerencialismo, somente com o reforma de 1995, com o PDRAE, a 

reforma gerencial seria amadurecida e concretizada. 

• O PDRAE orientava-se à administração federal, mas devido ao seu sucesso de implantação, passou a ser usado também 

na gestão de certos Estados e Municípios. Boa parte de suas orientações vieram para corrigir distorções geradas pela 

Constituição de 1988 que, embora seja considerada um avanço social e democrático, é tida como um retrocesso 

burocrático, pois freou o curso do gerencialismo devido a sua grande centralização administrativa e rigor para a criação 

de autarquias e fundações públicas.  

• O Estado Gerencial, orientado ao paradigma do cliente e ao movimento do New Public Management, busca medidas 

empreendedoras, descentralizando a gestão de serviços públicos para sua maior qualidade e satisfação dos usuários, 

contando com parcerias e técnicas até então restritas ao universo das organizações privadas, aproximando-se cada vez 

mais do modelo de mercado. 

• Das grandes distinções entre o modelo público e privado de gestão, inclui-se a sujeição de a administração pública 

respeitar a princípios constitucionais expressos e implícitos, que definem o seu agir e enrijecem o sistema de gestão. Há, 

portanto, maior dificuldade no processo de admissão e demissão de pessoal, os servidores são estáveis, com menos 

sujeições a deliberações hierárquicas como na gestão privada, as decisões tomadas são mais lentas e abrangentes, há 

maior dificuldade de definir os stakeholder e o sistema de gestão tende a ser mais descontínuo, visto que a atuação dos 

dirigentes em organizações públicas ocorre por mandato, em alguns casos admitidas reconduções ou reeleições. Além 

disso, na gestão pública o caráter técnico da atuação não se desvencilha do caráter político. 

 

SIMULADO (QUESTÕES INÉDITAS) 

A última reforma gerencial em curso foi influenciada por diversos aspectos inerentes a transformações pelas quais mundo 

moderno viveu, fazendo emergir a necessidade de mudança das estruturas burocráticas vigentes segundo parâmetros, modelos 

e práticas até então aplicados à gestão de empresas. O intuito é aumentar a eficiência e racionalidade das organizações para 

que elas se tornem aptas a gerar mais e melhores resultados em atendimento aos cidadãos, que passaram a ser considerados 

“clientes” das instituições públicas. 

Renato Lacerda. Março de 2018. 

Tendo o texto acima como referencial inicial, julgue os itens seguintes.  

1) No plano administrativo, a administração pública 
burocrática surgiu no século passado conjuntamente com o 
Estado liberal, exatamente como uma forma de defender a 
coisa pública contra o patrimonialismo, em que o aparelho 
do Estado funciona como extensão do poder do soberano e 
os funcionários possuem status de nobreza.  
2) A administração pública gerencial está apoiada na 
administração burocrática, mas o desenvolvimento 
tecnológico e a globalização da economia mundial 
expuseram a fragilidade do modelo anterior, trazendo a 
emergência de uma reforma que flexibilizasse a máquina 
do Estado, migrando o foco do controle de processos para 
os resultados, que é sempre a posteriori.   
3) As reformas administrativas pelas quais passou a 
administração pública brasileira foram dos tipos 
patrimonial, burocrática e gerencial.  

4) O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado 
nos princípios da confiança limitada e da descentralização 
da decisão, exige formas flexíveis de gestão, 
horizontalização de estruturas, descentralização de funções 
e incentivos à criatividade. 
5) A reforma preconizada pelo Decreto-Lei 200 de 1967 
introduziu princípios de racionalidade administrativa, 
valorizou a função orçamentária por meio do orçamento-
programa e reforçou a meritocracia por meio da realização 
de concursos públicos, especialmente orientados à 
administração indireta.  
6) A Constituição de 88 promoveu maior descentralização 
administrativa do aparelho do Estado. Nesse sentido, 
promoveu a descentralização da execução dos serviços 
sociais e de infra-estrutura, bem como dos recursos 
orçamentários para os estados e municípios.  

 
Ainda que o modelo de mercado tenha influenciado a gestão das organizações públicas, o que trouxe a necessidade da 
ampliação dos mecanismos de governança e alcance de resultados, a gestão das organizações públicas guarda certas 
peculiaridades e restrições com as quais não deve lidar uma empresa. Ainda assim, todas as organizações precisam ser eficientes 
e entregar valor aos destinatários de suas ações, o que pressupõe a efetividade de suas práticas, com reflexos duradouros, 
sustentáveis e racionais.  



Renato Lacerda. Março de 2018. 
 
7) Ainda que a atual administração pública inspire-se em 
empresas, não pode com elas ser confundida. O controle 
que se faz sobre uma, é político. Sobre outra, de mercado. 
Ou seja, enquanto a receita das empresas depende dos 
pagamentos que os clientes fazem livremente na compra 
de seus produtos e serviços, a receita do Estado deriva de 
impostos, que têm caráter compulsório e sem 
contrapartida direta. 
8) Ainda que na administração pública o servidor goze da 
estabilidade, assim como na gestão privada, poderá ser 
demitido por insuficiência de desempenho.  

9) Em comparação ao modelo público, na gestão privada há 
maior rotatividade do corpo diretivo e as decisões tendem 
a ser mais rápidas e menos abrangentes.  
10) A ideia burocrática de um Estado voltado para si 
mesmo está claramente superada, mas não foi possível 
ainda implantar na administração pública brasileira uma 
cultura de atendimento ao cidadão-cliente, baseada no 
modelo de mercado. 

 
Julgue os itens abaixo sobre qualidade, excelência, empreendedorismo e governança em serviços públicos.  
 
11) O Estado precisa criar mecanismos que viabilizem a 
integração dos cidadãos no processo de definição, 
implementação e avaliação da ação pública. Através do 
controle social crescente será possível garantir serviços de 
qualidade. 
12) A reforma gerencial em curso visa garantir a qualidade 
dos serviços públicos prestados, descentralizando a ação do 
Estado a entes privados em colaboração com o setor 
público, exemplo do que ocorrer com a publicização de 
serviços do núcleo estratégico do Estado.  
13) Um dos grandes objetivos dos movimentos de reforma 
é o aumento da governança do Estado, ou seja, ampliar sua 
capacidade financeira, técnica e gerencial de prestar 
serviços com efetividade e eficiência, atendendo aos 
cidadãos preferencialmente pela via direta.  
14) Para atender de forma regular e contínua às demandas 
sociais, a administração pública deve promover a prestação 
de serviços pelas mais diversas vias, contando hoje com a 

colaboração das organizações sociais, que mediante 
contrato de gestão, atuam como entes públicos não 
estatais em lugar das tradicionais fundações públicas.  
15) Típica do empreendedorismo governamental, a gestão 
participativa tem se tornando um instrumento simples de 
engajamento de servidores, que motivados, geram os 
melhores resultados em serviços prestados à sociedade.  
16) Uma gestão empreendedora na Administração Pública 
deverá se orientar a resultados, redefinir os usuários de 
serviços públicos como clientes, preferir mecanismos de 
mercado a soluções meramente burocráticas e catalisar as 
ações do Estado por meio da participação de empresas e 
voluntariado.  
17) Ainda que não sejam princípios de governança típicos 
de organizações públicas, sua gestão deverá sempre atuar 
com responsabilidade, transparência, equidade e 
conformidade a normas, regras e acordos.

  
 
O planejamento estratégico consiste em técnica ou abordagem de tomada antecipada de decisões sobre o futuro da 
organização. Em síntese, procura definir premissas e prospectar cenários que reduzam o risco de escolhas equivocadas e criem 
condições de, no presente, validar as estratégias que garantirão o alcance dos objetivos pretendidos, bem como da visão de 
futuro. Norteado pela missão, o planejamento gerencia riscos, reduz incertezas, prevê meios e recursos e consolida um sistema 
de monitoramento de desempenho para que sejam feitas todas as ações corretivas pertinentes ao alcance da eficiência, eficácia 
e efetividade organizacional.  
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Tendo o texto como referência inicial, julgue os itens abaixo relacionados ao planejamento estratégico e processos associados, 
análise de cenários, indicadores de desempenho e balanced scorecard. 
 
18) Toda medida selecionada para um Balanced Scorecard 
deve ser um elemento de uma cadeia de relações de causa 
e efeito que comunique o significado da estratégia da 
unidade de negócios à empresa. Sendo assim, a estratégia é 
um conjunto de hipóteses sobre causas e efeitos. 
19) O BSC traduz a visão em temas estratégicos críticos que 
podem depois ser comunicados e colocados em prática por 
toda a organização por meio de objetivos, metas, 
indicadores e iniciativas nas perspectivas financeira, 
clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. 
20) Para que as estratégias sejam formuladas, é requerido o 
levantamento de informações que diagnostiquem as 
variáveis que integram o ambiente interno e externo das 
organizações prevendo todos os riscos e eliminando 
incertezas.  

21) O microambiente é diagnosticado no contexto interno 
das organizações, que se compõe de variáveis controláveis, 
a exemplo das forças e fraquezas existentes.  
22) O planejamento estratégico deve fazer o intercâmbio 
das dimensões organizacionais e ambientais, definindo as 
diretrizes organizacionais por meio de seus vários projetos.  
23) Abordagens de cenários baseadas em portfólios de 
negócio a exemplo da matriz BCG consideram que Produtos 
de alto crescimento exigem injeções de dinheiro para 
crescer. Produtos de baixo crescimento devem gerar 
excesso de caixa. Ambos são necessários simultaneamente. 
24) A estratégia de joint venture, típica de um cenário de 
crescimento, pode ser usada para ingresso em um novo 
mercado, na qual duas empresas associam-se para produzir 
um produto. Normalmente uma entra com a tecnologia e a 



outra com o capital, equilibrando a relação de forças e 
fraquezas entre ambas para aproveitar oportunidades 
inviáveis a somente uma delas.  
25) Um único objetivo poderá ser decomposto em várias 
metas, que deverão ser relevantes, alcançáveis, 
mensuráveis, sem vinculação a prazos de alcance.  
26) O número de reclamações de usuários de serviços 
públicos é um indicador do tipo sintético, que aponta 

prováveis ações de melhoria de processos que poderão 
afetar na produtividade e qualidade na prestação de 
serviços.  
27) O fluxo de caixa, compreendido pelo número de 
receitas previstas menos as despesas fixadas representa 
uma fórmula simples para um indicador estratégico, de 
reflexo direto nos objetivos estratégicos de determinada 
organização.  

 
Processo é uma sequência lógica de atividades, que a partir de entradas, gera resultados que se revestem de valor aos seus 
destinatários, os clientes. Nesse sentido, o gerenciamento de processos procura compreender os vários processos da 
organização, enxergando cada um deles como um elo de uma grande corrente organizacional, perpassando toda a estrutura e 
suas áreas funcionais de ponta a ponta na cadeia de valor. Logo, um processo de negócio contém dentro de si uma série de 
outros processos, que de maneira orquestrada devem garantir a continuidade da organização com o máximo de racionalidade e 
o mínimo de custos, erros e desperdícios.  
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Tendo o texto como referência inicial e considerando as várias implicações inerentes ao gerenciamento de processos, seus 
conceitos, abordagens, bem como construção e mensuração de indicadores de processos, julgue os itens.  
 
28) Processo primário pode ser interfuncional ou até 
interorganizacional, agregando valor ao cliente em uma 
cadeia de ponta a ponta.  
29) A classificação de processos da PCF do American 
Productivity & Quality Center, assim como na cadeia de 
valor de Porter, adota a visão inside-out pela ótica do 
cliente.  
30) O gerenciamento de processos de negócios engloba 

estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, 

papéis, políticas, métodos e tecnologias para analisar, 

desenhar, implementar, gerenciar desempenho, 

transformar e estabelecer a governança de processos.  

31) Diagramas de processos são mais detalhados e precisos 

que modelos de processos, pois implicam na representação 

atual e futura de elementos como pessoas, informação, 

instalações, automação, finanças e insumos.  

32) Segundo os níveis de maturidade em gerenciamento de 

processos da SDPS, a emulação é um refinamento da 

simulação, em que são introduzidos 

dados reais acerca dos modelos de processos e não apenas 

previsões.

 

Determinada setor de uma organização identificou problemas relacionados à prestação de serviços, dado o elevado número de 

reclamações nas solicitações de petições. As queixas relacionavam-se à lentidão e à incerteza quanto as etapas do trabalho, 

entre o pedido e o atendimento da demanda.  

Com base na situação hipotética levantada, à luz da gestão de processos e do uso de indicadores de processos, julgue os itens.  

33) Para o diagnóstico das causas que deram origem às 

reclamações pode ter sido utilizada a carta de controle.  

34) Caso deseje-se verificar a correlação existente entre o 

número de reclamações e os pedidos atendidos, poderá ser 

utilizado gráfico de dispersão, que é um tipo de histograma 

e ferramenta de controle estatístico de processos.  

35) O tempo de resposta ao atendimento da demanda é um 

indicador do tipo outcome.  

36) Indicadores do tipo driver monitoram a causa antes do 

efeito e caracterizam-se pela possibilidade de alterar o 

curso para o alcance de um resultado. 

37) No processo “atendimento ao cidadão”, “entregar a 

certidão” é uma atividade e “inserir os dados no sistema” é 

uma tarefa.  

38) Para implementar transformações no processo 

apontado, poderão ser utilizadas abordagens como o ciclo 

PDCA, que possui abordagem e abrangência semelhantes à 

reengenharia de processos.   

 
Enquanto os processos cuidam da rotina e manutenção das atividades corriqueiras de uma organização, os projetos procuram 
resolver problemas ou aproveitar oportunidades que surgem de requisições de clientes, pressões ambientais ou mesmo por 
determinação da alta administração. Por sua vez, cada projeto é único, gerando um resultado que atenda com inovação a certa 
demanda específica. Além da exclusividade, os projetos são temporários e não são criados para serem repetidos. Seus limites 
estão restritos às fases do ciclo de vida, entendido como um início e fim interligados por uma ou mais fases intermediárias. 
Assim como os processos, os projetos precisam ser bem gerenciados para que a organização cumpra sua função estratégica e 
consolide um sistema de gestão apto a entregar mais e melhores resultados.  
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39) Embora a equipe de gerenciamento do projeto possa 
ajudar a redigir o termo de abertura do projeto, este 
padrão pressupõe que a avaliação, aprovação e o 
financiamento do caso de negócio são externos aos limites 
do projeto. 
40) O ciclo de vida do projeto deverá ser sempre 
predeterminado, com fases sequenciais ou sobrepostas 
entre seu início e fim.  
41) A matriz de probabilidade e impacto é uma ferramenta 
utilizada na análise quantitativa de riscos em que os riscos 
são priorizados de acordo com suas implicações potenciais 
de afetar os objetivos do projeto. 
42) A metodologia Scrumm de gerenciamento de projetos 
enquadra-se na categoria de metodologias ágeis, que em 
seu manifesto, tem como princípios a flexibilidade, criação 
de valor ao cliente por meio de entregas adiantadas, 
sustentabilidade e simplicidade.  
43) A metodologia alemã de gerenciamento de projetos 
ZOPP tem entre seus princípios a justificativa contínua do 
negócio (business case), o gerenciamento por exceção com 
tolerância em relação a tempo, custo, qualidade, escopo, 
risco e benefício e o gerenciamento por estágios.  
44) A metodologia PRINCE2, de origem britânica, pode ser 
combinada com as orientações do PMBOK/PMI, posto que 
a segunda não se trata de algo prescritivo ou metodologia 
em si, mas de um corpo de conhecimentos em 
gerenciamento de projetos referenciado 
internacionalmente.  

45) A árvore de problemas, ferramenta utilizada como 
prognóstico da análise na metodologia ZOPP, cria uma 
relação de causa e efeito para cada problema que enseja a 
proposição de um projeto, interligando os vários objetivos 
pelo enfoque participativo.  
46) A organização matricial é uma estrutura que padroniza 
os processos de governança relacionados com o projeto, e 
facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, 
ferramentas, e técnicas. 
47) A influência das partes interessadas em um projeto é 
elevada na fase inicial, influência que decai até que acabe 
ao final do ciclo de vida do projeto.  
48) PMOs diretivos têm elevado nível de controle sobre os 
projetos, ao passo que os de suporte, a despeito de 
desempenharem um papel consultivo nos projetos, 
fornecendo modelos, melhores práticas, treinamento, 
acesso a informações e lições aprendidas com outros 
projetos, têm baixo nível de controle. 
49) Diferentemente dos gráficos de marcos (milestone), que 
somente identificam o início ou término agendado das 
entregas mais importantes, os gráficos de Gantt 
representam as informações do cronograma em que as 
atividades são listadas no eixo vertical, as datas são 
mostradas no eixo horizontal, e as durações das atividades 
aparecem como barras horizontais posicionadas de acordo 
com as datas de início e término. 

 
 
As organizações são arranjos formais que funcionam pela atuação das pessoas que as compõem, modulando os relacionamentos 
interpessoais existentes em setores, níveis e departamentos. Ainda que a estrutura formal possua natureza estática, ela 
somente se completa pela organização informal, que dá mais agilidade e adaptação às diversas contingências e restrições 
ambientais.  
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Tendo o texto como referência, julgue os próximos itens sobre as organizações formais modernas, seus tipos de estrutura, sua 
natureza, finalidades e critérios de departamentalização.  
 
50) Adhocracias são arquiteturas organizacionais bastante 
dinâmicas e orgânicas, com uma base fixa por funções e 
uma temporária por produtos ou projetos. Seu mecanismo 
básico de coordenação é o ajustamento mútuo, de caráter 
menos formal.  
51) Estruturas divisionalizadas, assim como as organizações 
empreendedoras, adotam mecanismos de padronização de 
resultados e processos, respectivamente.  
52) Entre as desvantagens da centralização há a perda de 
econômica de escala pela menor formalização e pela 
duplicação de esforços e aumento do custo operacional.  

53) A utilização da departamentalização por UEN é válida 
quando verifica-se sinergia negativa nos negócios, ou seja, 
o resultado final dos vários negócios da empresa é menor 
do que se esses negócios fossem administrados de modo 
independente. 
54) A organização funcional separa planejamento e 
controle da execução com maior descentralização e linhas 
diretas de comunicação.  
55) Uma organização que possua uma matriz e unidades 
regionais descentralizadas em estados adota o critério 
matricial de departamentalização.  

 
Segundo Herbert Simon, as decisões envolvem riscos e estão delimitadas por alguns fatores que condicionam a qualidade da 
escolha ente as diversas alternativas possíveis, o que torna as decisões imperfeitas, parciais, tendenciosas e, quando muito, 
satisfatórias. A decisão não-programada, por sua vez, busca criar solução a problemas e oportunidades inusitados, em que não 
haja uma resposta pronta, ainda que sejam conhecidas as variáveis da situação.  
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Tendo o texto como referência inicial, julgue os itens subsequentes que versam sobre decisão, mudança e riscos.  
 



56) Ao decidir, muitas vezes as organizações admitem certa 
margem ou tolerância de riscos, seja por não haver 
recursos suficientes para tratá-lo de modo ideal, seja 
porque o risco não seja relevante quanto ao seu impacto e 
probabilidade.  
57) No modelo de racionalidade, são conhecidas todas as 
variáveis do problema ou oportunidade, mas não se pode 
determinar com certeza as relações de causa e efeito e o 
impacto do resultado da decisão.  
58) As mudanças organizacionais podem ser planejadas ou 
não. Em ambos os casos, torna-se essencial o papel do 

agente da mudança, seja para conduzir o processo, seja 
para tratar os efeitos negativos de uma mudança 
indesejada.  
59) Para avaliar o sucesso de uma decisão em processo de 
mudança, ampliando o rol de decisões programadas da 
organização, o gestor poderá fazer uso de técnicas como a 
análise do campo de força, ponderação de critérios e árvore 
de decisões.  
60) Em todos os casos, a mudança deverá ser consensual, 
reprovando-se posturas e estratégias de implementação 
como dissimulação, cooptação e coerção. 

 
Proposta de discursiva 

 
O planejamento estratégico é envolto em riscos e incertezas, pois se trata de criar no presente condições de alcance para 
objetivos e metas no futuro. Para reduzir as incertezas, os analistas em gestão estratégica devem lançar mão de diversas 
técnicas, ferramentas e abordagens que tornam o planejamento exequível, operacionalizável. Por assim dizer, os cenários são 
abstrações baseadas em informações da organização e do ambiente em que ela está inserida, construídos para reduzir 
idiossincrasias e riscos associados ao processo de planejamento.   
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Tendo o texto acima caráter unicamente motivador, redija uma dissertação acerca da importância do planejamento, apontando 
a ligação entre riscos, cenários e balanced scorecard. Aborde necessariamente: 
 

• Aponte e explique uma ferramenta de análise de cenário interno e externo;  

• Defina riscos e sua ligação com a ferramenta de análise de cenários; 

• Descreva como o balanced scorecard pode gerar valor tangível e alcance de resultados por meio de seus indicadores, 
tornado exequível o planejamento estratégico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Padrão de Resposta 
 

O planejamento estratégico é orientado à toda a organização com foco no longo prazo. Portanto, devido à sua 
abrangência e complexidade, está envolto em riscos e incertezas. Para que os riscos possam ser conhecidos e bem 
administrados, é preciso que sejam definidos cenários com estratégias específicas a serem tomadas para o correto tratamento 
dos riscos. 

Na construção de cenários, diversas técnicas e ferramentas podem ser utilizadas, a exemplo da análise SWOT. Por 
meio dela, diagnostica-se o ambiente organizacional, categorizado por variáveis controláveis, a exemplo das forças e das 
fraquezas. Já no ambiente externo, mapeiam-se as oportunidades e ameaças, que são variáveis potencias ou riscos que podem 
ou não se concretizar. Não controláveis, os riscos em oportunidades e ameaças, podem gerar situações favoráveis ou 
desfavoráveis à organização, respectivamente. Para lidar com os riscos, estratégias pontuais podem ser desenvolvidas em 
cenários de desenvolvimento, em que predominam forças e oportunidade; sobrevivência, com fraquezas e ameaças em 
destaque; crescimento, que apresenta área de restrição por revelar fraquezas, mas com oportunidades abundantes; 
manutenção, em que há área de vulnerabilidade pelas várias ameaças, ainda que predominem as forças no ambiente interno.  

Uma vez realizado o diagnóstico organizacional e definido o cenário estratégico, com riscos descritos, priorizados e 
delimitados qualitativamente pela probabilidade e impacto de ocorrerem, é preciso implementar o planejamento. Uma 
ferramenta adequada para tanto é o balanced scorecard, que traduz a missão, visão e objetivos em quatro medidas de 
desempenho, que guardam entre si relação causal. Na base dessa relação está o aprendizado e crescimento, que trata da 
inovação, do sistema de governança, competências, capacidade de as pessoas aprenderem e mobilizarem tecnologias. Assim, 
agrega-se valor aos processos internos, que bem executados, geram resultados para os clientes, que conquistados, satisfeitos e 
retidos, geram valor tangível aos acionistas em termos de lucratividade e retorno sobre o investimento. Para cada uma das 
perspectivas, em hipóteses e temas estratégicos, formulam-se objetivos, indicadores, metas e iniciativas.  

Ao controlar a execução por meio do BSC, além de tornar exequível o planejamento, a organização reduz riscos e 
incertezas dentro dos cenários descritos pelo constante monitoramento e correção das ações. Ao interligar todos os indicadores 
e objetivos pela relação causal, o BSC auxilia a organização no cumprimento de sua missão e no alcance da visão e dos objetivos 
com a máxima eficiência, eficácia e efetividade.   

 
Gabarito 
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