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1

INTRODUÇÃO

1.1 A instituição

A Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais dos Creas - é uma
sociedade civil sem fins lucrativos criada pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (Confea), pela resolução nº 252 de 17 de dezembro de
1977, conforme autorização legal contida no artigo 4º da Lei 6.496 de 7 de dezembro
de 1977.
O principal objetivo da Mútua é oferecer a seus associados planos de
benefícios

sociais,

previdenciários

e

assistenciais,

de

acordo

com

sua

disponibilidade financeira, respeitando o seu equilíbrio econômico-financeiro.
O Planejamento Estratégico, que se tornou foco de atenção da alta direção,
volta-se para as medidas positivas que a organização poderá tomar para enfrentar
ameaças e aproveitar as oportunidades encontradas no seu ambiente.
A Mútua é Certificada pela norma ISO 9001, conquistar a certificação
representa um atestado de reconhecimento nacional e internacional à qualidade do
trabalho, pois a ISO 9001 assegura boas práticas de gestão e relacionamento entre
clientes e fornecedores.
Existem
caracterizados

diversos
como

requisitos
usuais

na

para

ISO
um

9001:2015
bom

que

podemos

planejamento,

como

ser
por

exemplo, Contexto da Organização, dentro deste item o uso de uma ferramenta
habitualmente utilizada para avaliação de cenário pode ser utilizada, como o SWOT,
onde obrigatoriamente os requisitos da Norma estabelecem a avaliação de questões
externas e internas.
Diante do cenário econômico, o fato é que a Mútua tem buscado novos
modelos de gestão, redesenhando planos de ações e mecanismos que
correspondam com as exigências do mundo corporativo do século XXI.
A Mútua é administrada por uma Diretoria Executiva composta por cinco
membros, sendo três indicados pelo Plenário do Conselho Federal de Engenharia e
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Agronomia (Confea) e dois pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia
(Creas).

1.2 A importância do PE

O Planejamento Estratégico visa integrar ideias e viabilizar as ações para a
Mútua, tendo como propósito revisar políticas, objetivos e projetos para os anos de
2019/21, identificando e atendendo as necessidades das partes interessadas. O
sucesso desse empreendimento depende fortemente da capacidade dos segmentos
que compõem a Mútua de agregar e mobilizar esforços, aportar recursos e alinhar
objetivos.
Assim, a validação do Planejamento Estratégico da Mútua permitirá:
✓

Definir o melhor caminho para superar os desafios;

✓

Conhecer as ações para seu desenvolvimento eficaz;

✓

Estabelecer uma auto avaliação contínua, que propicie a eficácia dos

seus processos e a efetividade dos resultados.
Por meio do Planejamento Estratégico, a Mútua deverá desenvolver um
processo de modernização de sua gestão, fortalecendo sua posição organizacional,
imprimindo sinergia no cumprimento de sua missão e elevando o grau de
reconhecimento da organização perante o Sistema e a Sociedade.
A revisão e validação do Planejamento Estratégico com a participação da
Diretoria, Superintendência, Assessores, Gerentes, Supervisores, Colaboradores
constitui um fator decisivo na definição dos instrumentos gerenciais, com o
comprometimento de todos os envolvidos.
O Planejamento Estratégico justificará o estabelecimento das metas globais
para o triênio 2019/2021 e favorecerá a construção de diretrizes para a Mútua mais
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alinhadas com os resultados focados nas reais necessidades de uniformidade de
procedimentos e unidade das ações finalísticas.
A preparação desses instrumentos a partir dos entendimentos prévios e da
clareza dos fins do planejamento melhora a eficácia e a eficiência da gestão,
concorrendo para que a Mútua seja referência na defesa da sociedade e
comprometida com as necessidades de todas as partes interessadas, principalmente
no que tange a assistência aos profissionais da engenharia e agronomia.

1.3 Conceito

Planejamento Estratégico é o processo mediante o qual a organização
estabelece sua identidade organizacional, analisa seus ambientes externos e
internos, atuais e futuros. Sequencialmente elabora estratégias orientadas para a
sua sustentabilidade.
O Processo de Planejamento Estratégico é focado na busca do melhor
caminho a ser seguido para garantir as competências e o crescimento sustentável
da organização ao logo do tempo.
Esses caminhos, são traduzidos em políticas, objetivos e projetos
estratégicos a serem perseguidos e monitorados, maximizando os resultados para
as partes interessadas, à luz da visão de futuro.
Ao se buscar o conceito de planejamento estratégico, é sempre oportuno
lembrar a célebre frase de Peter Drucker, que assim o resumiu: “o planejamento não
diz respeito às decisões futuras, mas as implicações futuras das decisões
presentes”.
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1.4 Importância de Planejar

Figura1: Onde estamos, onde queremos ir? Para onde as tendências nos “empurram”?
Fonte: FERNANDO BECKMAN, Planejamento Estratégico do Sistema (2007).

É cada vez maior o número de empresas, que diante da complexidade no
cenário empresarial e de tantas turbulências e incertezas, estão buscando
ferramentas e técnicas que melhor condizem com suas realidades frente ao
mercado dinâmico e competitivo, oportunizando, portanto, o estabelecimento de
diretrizes a serem seguidas.
De acordo com Chiavenato & Sapiro (2003, p.6):

Acompanhar a acentuada mutação que ocorre constantemente nos
mercados é mais fácil do que entender e tomar decisões em função
dessas mudanças. De fato, a velocidade das mudanças aumenta e
ocorre numa escala sem precedentes. O mundo assiste ao ritmo
alucinante dos acontecimentos, que estão impactando as pessoas,
as sociedades e a maneira de fazer negócios.
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2

AS ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2.1 Formulação Estratégica

A primeira etapa do planejamento estratégico consiste em identificar as
condições atuais, externas e internas da organização. Formulação Estratégica é o
processo mediante o qual a organização estabelece sua identidade organizacional,
analisa seus ambientes externos e internos, atuais e futuros e elabora estratégias
orientadas para o mercado/clientes.

Figura 2: Formulação Estratégica
Fonte: Focus Consultoria e Treinamento (2016).
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2.2 Objetivos, Estratégias e Plano de Ação

Objetivos (Onde queremos chegar?) (E o quê?) São resultados quantitativos
e qualitativos (essenciais a sobrevivência) que a empresa deverá alcançar em
determinado período, como efeito das estratégias eleitas.
Devem ser definidos em conjunto com o corpo gerencial, visando o
envolvimento dos seus stakeholders.
Estratégias (Por onde vamos chegar?) (E como?) Formas através das quais
se alcançarão os objetivos da empresa. Devem ser concretas, consistentes e
coerentes entre si.
Planos de Ação consiste no desdobramento operacional (ações específicas)
das estratégias escolhidas, que deverão ser implementadas para atingir os objetivos.
Qualquer estratégia só será materializada se a execução for bem conduzida pela
organização.

2.3 Elementos do Planejamento Estratégico

A compreensão detalhada de como se estrutura estrategicamente o negócio
da empresa, favorece a construção de um processo decisório mais rápido e alinhado
aos interesses da empresa e de seus clientes. Simultaneamente permite uma
análise em tempo hábil dos problemas potenciais no transcorrer do processo a ser
implantado.
A seguir, são apresentados alguns dos principais aspectos dos elementos
do planejamento estratégico:
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Figura 3: Elementos do Planejamento Estratégico.
Fonte: Focus Consultoria e Treinamento (2016).

2.4 Produtos previstos do PE

Negócio
Missão
Valores ou Princípios e Valores
Visão
Políticas
Objetivos Estratégicos
Ações Estratégicas
Indicadores de Desempenho Estratégicos
Resultados quantitativos e qualitativos
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2.4.1 Identidade organizacional: Negócio e Missão

Para que seja possível a elaboração de um planejamento consistente e se
tenha boa noção do exato contexto em que se insere a situação vivenciada, é
imprescindível que se tenha bem definida a identificação e a classificação do
negócio e da missão desenvolvida pela organização.

Segundo KOTLER (2000,p.98 ):
A unidade de negócios deve estabelecer um sistema de inteligência
de markenting para acompanhar tendências e mudanças
importantes. A administração precisa identificar as oportunidades e
ameaças associadas a cada tendência ou desenvolvimento.

Ter claro o negócio da organização aumenta a possibilidade de uma
empresa aproveitar potencialidades e oportunidades atuais e futuras, ao mesmo
tempo em que permite reduzir a probabilidade de restrições e ameaças, podendo, a
partir delas, prever boa parte dos riscos e situações operacionais adversas, através
da utilização de métodos e ferramentas que melhor condizem com a situação
apresentada.
Baseando-se CHIAVENATO & SAPIRO (2003), pode-se afirmar que a
missão organizacional se refere ao papel da organização dentro da sociedade em
que ela está envolvida. DRUCKER (2002) elucida o pensamento de que “a missão é
sempre de longo prazo”, e ressalta que para desenvolvê-la são necessários esforços
a curto prazo, e que para começar algo precisa ser a longo prazo, mas nunca se
esquecer do que é necessário fazer hoje.
A missão deve ser escrita após ampla discussão em todos os níveis da
organização. Ela servirá para que todos os integrantes tenham a mesma percepção
do significado e da finalidade da empresa.
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2.4.2 Visão e Valores

Visões de futuro atrativas, e valores definidos têm um grande poder
organizacional. Empresas impulsionadas na formulação da visão de negócios
focadas dentro dos valores éticos decorrentes de ações transparentes e atitudes
altruístas conseguem canalizar a energia que resulta de sua própria clareza de
direção e foco.
Para Chiavenato & Sapiro (2003) a elaboração da visão é um processo
carregado de emoção, pois o que se procura reconhecer é o propósito de ser da
organização. A visão, constitui um fator de agregação dos esforços quando envolve
todos os stakeholders ao proporcionar consonância e convergência de esforços.
Em resumo a visão pinta um quadro de onde se quer que a empresa chegue
e o que quer que ela seja, através de cenários e objetivos a serem buscados e
desenvolvidos pela empresa no sentido global, considerando as atuais tendências e
influências visando a competitividade.

2.4.3 Análise do ambiente externo – Oportunidades e Ameaças

Trata-se de uma análise do ambiente externo que verifica as ameaças e
oportunidades que estão no ambiente da empresa e as melhores maneiras de evitar
e usufruir dessas situações, onde a empresa passa a olhar para fora de si,
observando o ambiente onde estão as oportunidades e ameaças, e que envolvem
fatores como: tendências político-legais, econômicas, socioculturais e tecnológicas
que afetam a sociedade e o mundo organizacional.
O ambiente externo está totalmente fora do controle da organização, o que
dificulta a formulação de uma estratégia única, já que os diversos fatores que a
influenciam são instáveis. Trata-se de uma análise das condições externas que
rodeiam a empresa e que lhe impõem desafios e oportunidades, como explica
CHIAVENATO (1993).
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Uma das práticas importantes de um bom planejamento dentro da análise
externa é a verificação dos aspectos relacionados à visão macro e micro dos
ambientes, buscando identificar as principais ameaças e oportunidades encontradas.
Podemos verificar que a análise de cenários deve ser permanente, porque o
ambiente externo é muito dinâmico, sofrendo alterações constantemente. Uma
empresa que percebe este movimento, e que procura, concomitantemente, se
adaptar as mudanças, com certeza aproveitará melhor as oportunidades do
mercado, e pouco sofrerá as consequências das ameaças.

2.4.4 Análise do ambiente interno – Forças e Fraquezas

A análise interna visa identificar os principais pontos fortes e fracos da
empresa para nortear o processo de planejamento, pois, é a partir dessa análise que
as empresas conhecerão quais são os recursos com que se pode contar e também
os pontos vulneráveis no momento de se estabelecerem as estratégias
empresariais.
De acordo com Chiavenato (1993, p.361), “a análise interna trata-se de uma
análise organizacional, ou seja, de uma análise das condições internas para permitir
uma avaliação dos principais pontos fortes e fracos que a empresa possui”.
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Figura 4: Análise do ambiente Interno (SWOT).
Fonte: Adaptado de Hitt (2002).
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TIPO DE RECURSO

CARACTERÍSTICAS
RECURSOS TANGÍVEIS

RECURSOS FINANCEIROS

• Capacidade de levantar capital;
• Habilidade da empresa em gerar fundos internamente;

RECURSOS ORGANIZACIONAIS

• Estrutura formal de comunicação da empresa e seus sistemas
formais de planejamento, controle e coordenação;

RECURSOS FÍSICOS

• Grau de sofisticação e ponto de localização da fábrica e dos
equipamentos da empresa;
• Acesso a matérias-primas;

RECURSOS TECNOLÓGICOS

• Estoque de tecnologia, como patentes, marcas registradas,
direitos autorais e segredos comerciais;

RECURSOS INTANGÍVEIS
RECURSOS HUMANOS

• Conhecimento;
• Confiança;
• Capacidade gerencial;
• Rotinas de organização;

RECURSOS DE INOVAÇÃO

• Ideias;
• Capacidade científica;
• Capacidade de inovar;

RECURSOS DE REPUTAÇÃO

• Reputação junto aos clientes:
- Nome da marca;
- Percepções de qualidade, durabilidade e confiabilidade do
produto;
• Reputação junto aos fornecedores:
- Interações e relações de eficiência, eficácia, suporte e benefício
recíproco;

Tabela 1: tipos de recursos de uma empresa.
Fonte: Adaptado de Hitt (2002).
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3

OFICINA DE REVISÃO E VALIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Esta oficina teve como objetivo obter os elementos necessários e
essenciais previstos na metodologia BSC para implementação do Planejamento
Estratégico no triênio 2019/2021.

3.1 Importância

Obter dos participantes, consoante as suas experiências e as suas
competências, as contribuições ao trabalho de formulação estratégica para a Mútua,
em nível e qualidade, para subsidiar a definição do melhor caminho para o
desenvolvimento sustentável da organização.

Resultados Esperados
1.

Caracterização do contexto da Mútua;

2.

Análise Estratégica Preliminar para a Mútua;

3.

Objetivos Estratégicos para a Mútua em 2019/2021;

4.

Revisão ou confirmação da Identidade Organizacional;

5.

Análise dos planejamentos setoriais existentes.

3.2 Oficina análise SWOT

Nesta oficina, deverão ser formados quatro grupos, conforme disposto
abaixo:
•

O grupo A deverá identificar os Pontos Fortes mais impactantes.

•

O grupo B deverá identificar os Pontos Fracos mais impactantes.
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•

O grupo C deverá identificar as Oportunidades mais significativas.

• O grupo D deverá identificar as Ameaças mais significativas.

Como resultados, deverão ser apresentados planilhas anexas, devidamente
preenchidas e justificadas.

Figura 5: Análise SWOT.
Fonte: Focus Consultoria e Treinamento (2016).

3.3 Formulação dos Objetivos Estratégicos

São desafios que a organização precisa estabelecer para concretizar seu
papel na sociedade dentro do ambiente atual e futuro:
Abordagens para definir objetivos:
• Mudanças defensivas para enfrentar ameaças externas.
•

Ações para aproveitar novas oportunidades (novas tecnologias, inovação do
produto, etc.)
Estabelecimento de estratégias que se utilizam dos Pontos Fortes para

aproveitar as Oportunidades:
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Cruzamento da Análise Ambiente Externo X Ambiente Interno
• Pontos Fortes X Oportunidades: adotar posição de fortalecimento

Definições de estratégias que se utilizam dos Pontos Fortes para evitar as
Ameaças:
Cruzamento da Análise Ambiente Externo X Ambiente Interno
• Pontos Fortes X Ameaças: se utilizam dos Pontos Fortes para evitar Ameaças

Definições de estratégias que se utilizam dos Pontos Fracos para aproveitar
as Oportunidades:
Cruzamento da Análise Ambiente Externo X Ambiente Interno
• Pontos Fracos X Oportunidades: adotar posição de reforçar os Pontos Fracos
aproveitando as Oportunidades

Definições de estratégias que se utilizam dos Pontos Fracos para evitar as
Ameaças:
Cruzamento da Análise Ambiente Externo X Ambiente Interno
• Pontos Fracos X Ameaças: adotar posição de prevenção, ou se possível, de
correção para evitar ameaças.

Cruzamento das informações da análise SWOT para definição de novos
objetivos ou validar os objetivos já definidos

Figura 6: Formulação dos Objetivos Estratégicos
Fonte: Focus Consultoria e Treinamento (2016).
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Nesta oficina serão formados quatro grupos, compostos de 50% dos grupos
anteriormente formados, para cada novo grupo, assim definidos:
Grupo de Estudo dos Pontos Fortes + Pontos Fracos
Grupo A: tratará sobre as Estratégicas que se utilizem dos Pontos Fortes
para aproveitar as Oportunidades.
Grupo de Estudo das Oportunidades + Pontos Fracos
Grupo B: tratará sobre as Estratégias aproveitando as Oportunidades para
reforçar os Pontos Fracos.
Grupo de Estudo dos Pontos Fracos + Ameaças
Grupo C tratará sobre as Estratégias aproveitando as Oportunidades para
evitar Ameaças.
Grupo de Estudo dos Pontos Fortes + Ameaças
Grupo D: tratará sobre as Estratégicas que se utilizem dos Pontos Fortes
para evitar Ameaças
Os resultados, demonstrará como base os Pontos Fortes, Pontos Fracos,
Ameaças e Oportunidades definidas, estabelecendo os novos ou validando os atuais
objetivos estratégicos, para cada cruzamento, ou seja, Pontos Fortes X
Oportunidade, Pontos Fracos X Ameaças, Pontos Fracos X Oportunidade e Pontos
Fortes X Ameaças.
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4

MODELO DE PLANEJAMENTO BALANCED SCORECARD (BSC)

O Balanced Scorecard ( BSC ) é uma das ferramentas mais importantes
para os gestores avaliarem a gestão empresarial, pois este, apresenta um conjunto
de indicadores que possibilitam a mensuração e avaliação dos resultados das
atividades planejadas na empresa.
A introdução do BSC nos círculos gerencias aconteceu em 1992. Kaplan e
Norton para desenvolverem essa metodologia, trabalharam durante dois anos em
uma pesquisa com doze companhias americanas sobre as práticas gerenciais. Eles
sintetizam o BSC como " um conjunto de medidas que fornece à alta administração
uma sintética, rápida, mas compreensiva visão dos negócios". O BSC aplica-se num
contexto empresarial carente de informações adequadas para planejar, tomar
decisões, monitorar o progresso e controlar a estratégia. Num ambiente carente de
informações complementares àquelas tradicionais, restritas ao campo monetário e
ausência de critérios.

4.1 Pré-requisitos para utilização do BSC

Para que possa gerar os resultados esperados pela gestão empresarial, a
ferramenta BSC necessita de algumas condições prévias, destacando-se:

1º - A direção da empresa, obrigatoriamente deverá definir a missão corporativa e
as estratégias previstas para o horizonte estabelecido. A missão, a visão e os
objetivos estratégicos serão desdobrados em indicadores que aferirão o alcance na
consecução das estratégias. O sucesso do processo, passa necessariamente pela
determinação da diretoria da empresa em conduzir o planejamento.

2º - O segundo pré-requisito é o treinamento de todo corpo gerencial da empresa
em relação ao projeto. A mensagem deve ser passada de modo que cada gerente
saiba as ações e os resultados que são esperados. Concomitantemente um

22

sistema de monitoramento deve ser introduzido de modo que todas as ações sejam
devidamente acompanhadas através de indicadores. As ações precificadas
devidamente justificadas e finalmente, corrigidos em tempo hábil os desvios
inerentes ao processo.
3º - De um modo geral, nas empresas, suas unidades de negócios encontram-se
em diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento, exigindo o foco em aspectos de
desempenho distintos. Para estes setores específicos tratativas específicas devem
ser tomadas, o PDCA não deve comprometido por restrições localizadas que
possam refletir em toda organização.
4º - Em conformidade com a premissa da qualidade total que estabelece a
satisfação dos clientes como um dos principais objetivos empresariais, as ações
estratégicas, devem levar em consideração aspectos críticos para atingir objetivos
dos clientes. Ao contrário, dos sistemas tradicionais, o BSC estabelece uma
avaliação de toda cadeia de valor. Enfatizando necessidades futuras dos clientes,
desenvolvendo soluções para tais e disponibilizando serviços de pós-venda que
agregam valores.
“Neste planejamento é necessário que ocorra o feedback e aprendizado
estratégico, cuja finalidade é verificar se as estratégias correspondem às
expectativas existentes no momento em foram discutidas e determinadas. ”
(GIMENES e outros, 2010, p. 9)

Esclarecendo e
Traduzindo a Visão e a
Estratégia
Comunicando e
Estabelecendo
Vinculações

BSC

Feedback e
Aprendizado
Estratégico

Planejamento e
Estabelecimento de
Metas e Recursos
FONTE: adaptada de KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. Using The Balance Scorecard
as a Strategic Management System. Boston: Harward Business Review, jan-feb, 1996

Figura 7: Modelo Balanced Scorecard (BSC)
Fonte: Adaptada de Kaplan (1996).
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Segundo Karsten (2010), as empresas depois de investirem fortemente em
novas

tecnologias

(Sistema

ERP,

Programas

de

Qualidades,

etc.)

que

automatizaram os processos operacionais, estão em busca de vantagens
competitivas direcionadas para a formulação e, principalmente, a implementação de
estratégias. O BSC está sendo o modelo gerencial adotado como padrão para esta
finalidade nas empresas.
O orçamento servirá como apoio ao BSC, onde irá favorecer as análises dos
seus indicadores e suas projeções.

Mensalmente, serão realizadas reuniões de acompanhamento entre o grupo
gestor do PE, gestores e a diretoria executiva, nestas reuniões deverão ser
apresentados os valores dos respectivos indicadores, dando o indicativo visual da
realização das ações, os desafios a serem superados, o posicionamento de cada
ação no que se refere a Governabilidade e Capacidade de realização, bem como a
experiência adquirida e/ou as ações corretivas e proativas tomadas em virtude de
detecção de alguma anomalia, sua análise, desvio detectado, respectiva
consequência e a descrição das medidas propostas na tentativa de eliminar a(s)
causa(s) raiz(es) indesejável (eis) do não atendimento a meta estabelecida.
A ferramenta utilizada para acompanhamento e monitoramento destes
indicadores é o software de gestão de projetos – o Microsoft Project (MS Project). O
Microsoft Project fornece eficientes ferramentas de gerenciamento de projeto com a
combinação certa de usabilidade, eficiência e flexibilidade, de modo que se possa
gerenciar projetos com mais eficiência e eficácia.
É possível manter-se informado e controlar o trabalho, as agendas e as
finanças do projeto, manter as equipes de projeto alinhadas e ser mais produtivo por
meio da integração com programas conhecidos do Microsoft Office System, da
geração avançada de relatórios, do planejamento guiado e de ferramentas flexíveis.
Assim o ciclo de planejamento e controle PDCA (PLAN, DO, CHECK ,
ACTION/ACT) fica desdobrado em duas formas:

I-

Anualmente com a revisão e elaboração do Planejamento;

II-

Mensalmente com o acompanhamento da sua realização.
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PRODUTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

4.2 Diretrizes estratégicas

4.2.1 Negócio

Proporcionar ações, serviços e benefícios que atendam aos associados.
4.2.2 Missão

Atuar como entidade assistencial do Sistema Confea/Crea e Mútua,
prestando serviços, ações e benefícios diferenciados que propiciem melhor
qualidade de vida aos mutualistas.
4.2.3 Visão

Ser referência na prestação de benefícios e serviços aos profissionais com
registro no Crea.
4.2.4 Princípios e Valores

Ética;
Integridade;
Transparência;
Inovação;
Sustentabilidade;
Valorização pessoal e profissional;
Inclusão social;
Mutualismo;
Equidade de gênero e raça.
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4.2.5 Política da Qualidade
A Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, busca a
excelência e melhoria contínua da governança corporativa, com o objetivo de
atender as necessidades e expectativas das partes interessadas. (Revisão 04)

4.3 Análise de Cenário – SWOT
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ANÁLISE SWOT (ambiente interno)
Pontos Fortes

Pontos Fracos

Benefícios

Comunicação interna

Disponibilidade financeira

Estrutura física da sede

Engajamento da gestão

Elevada faixa etária dos associados

Qualificação técnica do corpo funcional

Interferência política

Clima organizacional

Cumprimento dos procedimentos

Tecnologia

Baixo número de associados

Tecnoprev (previdência complementar)

Mensuração e análise dos indicadores

Controles internos

Falta de hábito no registro das informações

Fundos exclusivos de investimentos (BB e

Falta de divulgação em veículos de grande

CEF)

circulação
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Pontos Fortes

Pontos Fracos

Taxas reduzidas dos benefícios

Não utilização das ferramentas tecnológicas

Sistema de Gestão da Qualidade SGQ

Inadimplência junto à Mútua

Abrangência nacional

Falta de conhecimento sobre a Mútua por parte
dos profissionais

ANÁLISE SWOT (ambiente externo)
Oportunidades

Ameaças

Relação Institucional

Cenário político-econômico

Grande número de profissionais não
associados à Mútua

Evasão profissional

Interiorização da Mútua nos estados

Legislações específicas

Descentralização

Inadimplência junto ao Crea

Aumento na expectativa de vida dos
brasileiros

Baixa eficiência da fiscalização da ART

Adesão ao Prodafisc (melhoria na
fiscalização da ART)

Interferência política

28

Divulgação da Mútua por meio de
parcerias com entidades

Oportunidades

Ameaças

Diversificação das fontes de receita,
novos benefícios

Participação em eventos afetos à área
tecnológica (fora do sistema
Confea/Crea) que resultem em novos
associados à Mútua
Converter os associados RT corporativo
e institucional para contribuintes

Tabela 2: Produtos do Planejamento – Ambiente interno e externo da Mútua
Fonte: Oficina Mútua (2019).
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4.4 Fatores Críticos de Sucesso

Ações importantes para que o planejamento seja colocado em prática
- Realização de auditorias nas ações do planejamento estratégico
- Cumprimento do calendário das análises críticas
- Apoio da alta direção
- Comprometimento dos gestores
- Envolvimento dos colaboradores
- Capacitação e treinamento
- Disponibilização de recursos (financeiros, humanos e materiais)
- Disseminação / multiplicação das informações
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5

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Perspectiva Sociedade
- Implantação da ISO 14001 e ISO 45001
- Estruturação do Programa de Inclusão Mútua (PIM)
- Ampliação do alcance das campanhas sociais já existentes (outubro rosa,
novembro azul e outras)
- Realização de novas campanhas sociais
- Legitimação do sistema Confea/Crea e Mútua perante a sociedade

Perspectiva Financeira
- Ampliar as ações de sustentabilidade financeira
- Aumentar a arrecadação da Mútua com ART e anuidades
- Reduzir a inadimplência
- Reconhecimento dos passivos de contingência

Perspectiva Mercado e Imagem
- Ampliação dos canais de divulgação e campanhas institucionais
- Posicionamento da marca
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Perspectiva Clientes
- Aumentar o número de associados contribuintes
- Aproximação com jovens e futuros profissionais
- Fidelização dos associados
- Aumento do número de participantes no TecnoPrev
- Definição de um modelo de planos de Saúde/Odontológico que atendam às
necessidades das Regionais com preços compatíveis com o mercado
- Definição de um modelo de capacitação para os profissionais

Perspectiva Processos e Tecnologia
- Manter a certificação ISO 9001:2015
- Aumento do investimento em recursos tecnológicos
- Melhoria da comunicação interna
- Incentivar o uso de ferramentas de tecnologia da informação
- Descentralização da gestão
- Revisão dos relatórios gerenciais
- Revisão dos normativos
- Gestão digital de processos e documentos
- Melhoria do processo de gestão de desempenho por meio de indicadores e
metas
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Perspectiva Aprendizado e Crescimento

- Melhorar a classificação na publicação “150 melhores empresas para se
trabalhar”
- Aperfeiçoar a avaliação de desempenho dos funcionários
- Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Salário - PCCS
- Ampliação das ações de treinamento e capacitação
- Reavaliação do quadro ótimo de funcionários
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6

AÇÕES ESTRATÉGICAS

Implantação da ISO 14001 e 45001
- Contratação de Consultoria integrada das ISO (9001, 140001 e 45001)
- Implantação dos requisitos da ISO 14001 e 45001
- Formação de auditores internos da ISO 14001 e 45001
- Realização de auditorias interna
-Contratação do órgão certificador (NORMAS ISO 9001, 14001 e 45001)
-Realização da auditoria de certificação

Estruturação do Programa de Inclusão Mútua (PIM)
- Aprovação do programa
- Normatização do Programa
- Aprovação de regulamento sucinto do PIM para homologação do Confea
- Alteração de competência de gerenciamento do Programa da GTI para a GBE
- Encaminhamento à Direx para aprovação dos novos normativos
- Aprovação do Confea
- Ampliação das parcerias
- Criação de um plano de divulgação
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Ampliação do alcance das campanhas sociais já existentes (outubro rosa,
novembro azul e outras) e realização de novas campanhas sociais

- Identificação e realização de novas campanhas temáticas
- Estabelecimento de um calendário de campanhas
- Diversificação do público alvo das campanhas realizadas pela Mútua
- Identificação de novos parceiros

Legitimação do sistema Confea/Crea e Mútua perante a sociedade
- Fortalecimento da parceria entre os entes do sistema para fiscalização
qualitativa das atividades de engenharia
- Organização de campanhas e ações estruturadas com o Confea e Creas
- Divulgação efetiva das ações realizadas
- Interação do sistema com organizações da sociedade civil

Ampliar as ações de sustentabilidade financeira
- Implantação do módulo orçamentário para as regionais e capacitação dos
colaboradores
- Implantar módulo orçamentário no CIAP para controle de concessão de
benefícios
- Implantar o débito automático para a concessão de benefícios e o pagamento
de anuidades.
- Contratação de consultoria especializada em serviços técnicos e de gestão
patrimonial relacionados à viabilidade econômica, financeira e atuarial
- Análises periódicas da comparação entre receita e despesa
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Aumentar a arrecadação da Mútua com ART
- Mensuração e divulgação da participação no Prodafisc
- Criação de programas para a reversão de parte dos recursos da ART para o
profissional associado

Aumentar a arrecadação da Mútua com anuidades
- Intensificar as campanhas de adimplência das anuidades
- Intensificar ações para ampliar o quadro associativo

Reduzir a Inadimplência
- Estreitar o relacionamento entre as regionais e a sede
- Melhorar as análises na concessão de benefícios
- Realizar estudos para viabilizar as baixas contábeis de contratos antigos com
probabilidades remotas de recebimento

- Gestão mais efetiva das regionais na cobrança de benefícios e anuidades em
atraso
- Efetivação do desligamento após 2 anos de inadimplência, em cumprimento ao
estatuto e normativo

Reconhecimento dos passivos de contingência
- Realização de estudos para levantamento de passivo de contingência
- Alinhamento entre as áreas para provisionamento de percentual de valor com
possibilidade de perda
- Monitoramento das ações que possam gerar passivos

Ampliação dos canais de divulgação e campanhas institucionais
- Reforço na mídia espontânea (assessoria de imprensa/matérias jornalísticas)
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- Contratação de agência de propaganda
- Formalização de parceria com os Creas e o Confea, visando a divulgação
institucional, independentemente dos apoios com contrapartidas já estabelecidas
- Ampliação da utilização das redes sociais para compartilhamento de
informações institucionais
- Criação de estúdio para programas de áudio e vídeo
- Ampliação das campanhas de marketing

Posicionamento da marca
- Realização/contratação de pesquisa quantitativa e qualitativa de imagem
- Levantamento de performance de benefícios (por Regional)
- Alinhamento do discurso institucional
- Criação de procedimento para o registro de novas marcas ou produtos da Mútua
- Pesquisa de reconhecimento da marca junto aos profissionais

Aumentar o número de associados contribuintes
- Contratação de agência de propaganda
- Divulgação da Mútua aos profissionais do interior do estado
- Criação de novos benefícios e melhorias dos já existentes
- Divulgação da Mútua entre os jovens e futuros profissionais
- Encaminhar à Direx para autorização do envio ao Confea
- Aprovação do Confea
- Realização de estudos específicos para reversão dos associados RT
Corporativo e Institucional em Contribuinte
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Aproximação com jovens e futuros profissionais
- Ações de divulgação da Mútua durante a entrega de carteiras profissionais pelos
Creas
- Ampliação da participação da Mútua em instituições de ensino superior da área
tecnológica (ex.: semana acadêmica, seminários, palestras etc.)
- Ampliação da participação nos programas Crea Júnior e Jovem

Fidelização dos associados
- Controle e monitoramento da evasão de associados
- Criação de programa de fidelização (ex.: concessão de descontos para
associados com mais de cinco anos, anuidade regressiva)
- Aplicação anual da pesquisa de satisfação
- Promover o aumento da satisfação do cliente

Aumento do número de participantes no TecnoPrev
- Ampliação da divulgação do Plano TecnoPrev
- Estabelecimento de parcerias com entidades do Sistema
- Realização de treinamentos específicos dos colaboradores das Regionais
- Ampliar o número de agentes comerciais
- Reverter parte dos recursos da ARTs para a previdência dos profissionais
- Realização de ações especificas de educação previdenciária
- Ampliar o número de Creas com parcerias com o TecnoPrev
- Criação de campanhas de promoção (indicação de participantes)
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Definição de um modelo de planos de Saúde/Odontológico que atendam às
necessidades das Regionais com preços compatíveis com o mercado
- Estratégia para saúde suplementar e odontológico desenhada e detalhada em
projeto.

- Propostas a serem definidas em comissão própria, instituída pela Portaria n°
34/2019.

Definição de um modelo de capacitação para os profissionais
-Revisar o Programa de Capacitação da Mútua - MutuaEduc
-Implantação do Programa de Capacitação da Mútua - MutuaEduc
-Acompanhamento dos resultados do Programa

Manter a certificação ISO 9001:2015
- Divulgar o calendário de ações do SGQ e a periodicidade de cada ação
- Envolvimento dos colaboradores
- Divulgar os resultados dos indicadores da Mútua
- Realizar auditorias internas
- Realizar reuniões de análises críticas
- Realizar oficinas que auxiliem o uso das ferramentas da qualidade
- Analisar o mapeamento de novos cenários existentes

Aumento do investimento em recursos tecnológicos
- Levantamento dos recursos tecnológicos disponíveis que devem ser
atualizados
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- Atender o normativo que prevê a substituição de equipamentos obsoletos,
antieconômicos ou inservíveis
- Aquisição de equipamentos para atendimento de novas demandas que
necessitem de investimentos tecnológicos e atualização de recursos
- Criar cultura e iniciar o processo de transformação digital
- Criar site backup

Melhoria da comunicação interna
- Conscientizar a respeito do uso das ferramentas de comunicação
- Realizar treinamento das ferramentas para os colaboradores
- Retomada do informativo “Mútua por dentro”
- Espaço para que os setores realizem apresentações de suas ações

Incentivar o uso de ferramentas de tecnologia da informação
- Criar comitê gestor de TI
- Incluir, no programa de capacitação, treinamentos em tecnologias em uso
pela Mútua
- Produzir vídeos rápidos das principais ferramentas/funcionalidades e
também passo a passo do modo de uso de cada ferramenta
- Realizar seminários internos (locais e remotos) promovendo o uso das
ferramentas

Descentralização da gestão
- Definição de parâmetros, indicadores e metas (plano de metas das Caixas)
de descentralização pela Diretoria Executiva da Mútua
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- Implementação do contrato de gestão, com definição de plano de trabalho,
indicadores de desempenho e conscientização dos diretores regionais quanto
aos direitos e obrigações decorrentes da descentralização
- Definição de controle, por meio de acompanhamento dos resultados de
indicadores de desempenho

Revisão dos relatórios gerenciais
- Convocar os gestores para uma reunião de trabalho que deverá estabelecer
um responsável de cada setor para cada uma das consultas gerenciais e este
terá a governança das informações.
- Definição da governança do processo de alteração (compilação, validação e
autorização de alterações)
- Consolidação de informações redundantes que são solicitadas mensalmente
nos relatórios da Qualidade e Prestação de Contas Financeiras.

Revisão dos normativos
- Levantamento de todos os normativos vigentes
- Verificação de todas as intercessões e conflitos
- Adequação e sistematização dos normativos que tenham pontos em conflito,
eliminando os não vigentes e corrigindo os conflitos
- Publicação dos normativos no site da Mútua, permitindo a consulta pelos
profissionais

Gestão digital de processos e documentos
- Identificar quais processos são atualmente impedidos de ser somente
virtuais
- Definir ações e prazos até que todos os processos sejam digitais.
- Propor alteração da determinação da Diretoria Executiva em relação às
exceções apresentadas
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Melhoria do processo de gestão de desempenho por meio de
indicadores e metas
- Reunião de análise crítica
- Reunião Semestral com Setores

Melhorar a classificação na publicação “150 melhores empresas para
se trabalhar”
- Aumento das ações de recursos humanos, tais como: love week,
homenagem de aniversários aos colaboradores que completam anos de
Mútua, dia da gratidão, entre outros.
- Divulgação do resultado da pesquisa das 150 Melhores Empresas pelo
Gestor aos seus Colaboradores
- Implementação da progressão funcional por meio de avaliação de
desempenho

Aperfeiçoar a avaliação de desempenho dos funcionários
- Contratação de consultoria especializada
- Conscientização do gestor, responsável pela realização da avaliação,
quanto a importância de seu papel no processo de avaliação e
consequente progressão funcional
- Implementação da progressão funcional por meio de avaliação de
desempenho por competências

Revisão do Plano de Cargos, Carreira e Salário - PCCS
- Contratação de consultoria especializada para análise e revisão do PCCS
– Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

Ampliação das ações de treinamento e capacitação
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- Desenvolver o PDI – Plano de Desenvolvimento Individual, com análise e
identificação das competências, focar os treinamentos e capacitações de
acordo com as necessidades de cada cargo
- Realização anual do treinamento interno do Mutuação
- Aumento dos treinamentos in company
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Planejamento estratégico em tempos de pandemia

PREVISÃO DE REVISÃO: SET/2020

Análise de cenários e revisão do planejamento estratégico em meio às
incertezas que o mundo organizacional contextualiza, funciona como uma
ferramenta para nortear e ajudar na competitividade e sustentabilidade
organizacional. Como também de abordar os principais aspectos setoriais
impactados de forma positiva (empresas que reduziram honorários como aluguel,
água, luz, entre outras) e negativa com planos de ações adotados que mitigaram
os riscos evidenciados.

A alteração do escopo do PE, se dará no caso de mudança específica
nos objetivos estratégicos. Havendo alteração nos objetivos, deverá ser alterado
as ações e os seus respectivos indicadores. Caso não ocorra alteração no
escopo, o prazo das ações é que deve ser atualizado.

Comumente é necessário validar a análise SWOT, certificar se o contexto
permanece atualizado. Caso seja inserido a Pandemia como ameaça,
recomendamos citar como situações emergenciais, muitas organizações estão
adotando este termo.

Outro ponto importante a ser destacado também é com o segmento da
Tecnologia da Informação, empresas estão inserindo como objetivo estratégico –
Perspectiva Processos e Tecnologia, a melhoria da infraestrutura da TI, visando a
melhoria dos serviços e segurança da informação. Há casos no Brasil que
empresas estão sofrendo ataques de hackers e as consequências são
imensuráveis. A vulnerabilidade está mais do que nunca presente no trabalho de
home office, onde a disponibilidade da internet fica sob domínio particular. Não
obstante encontra-se um sinal aberto em alguns particulares.
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Muitas empresas, e com a Mútua não é diferente, a perspectiva financeira
também foi afetada, perdemos receitas e como consequência muitos projetos
foram suspensos e precisam ser ajustados, além da criação de novos produtos. O
comportamento de nossos associados foi alterado e precisamos adaptá-los ao
novo.

Por fim não podemos deixar de registrar que novos procedimentos
poderão ser criados, como em trabalhar na forma de home office, com os devidos
controles e indicadores.
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8

ANÁLISE DE RISCO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Riscos

Detecção

Mitigação

Plano de
Contingência

Desatualização do
Planejamento Estratégico documento não previa
gerenciamento de crises,
como o cenário atual,
provocado pela doença da
Covid 19.

Através dos
mecanismos de
controles internos

Start previamente de
ações preventivas,
como envios de
informações
complementares.

Rever calendário
conjugado com todos
os envolvidos.

Falta de recursos financeiros
para execução do PE

Na análise dos
indicadores

Monitorar as receitas
x despesas
mensalmente

Rever as ações
estratégicas e
adequar ao
orçamento

No dia a dia

Fazer a
conscientização
sobre a importância
do planejamento
estratégico

Reforçar a
conscientização junto
a Diretoria e
colaboradores.

No dia a dia

Monitorar o status do
modo de trabalho
tanto na sede como
nas regionais

Estabelecer reuniões
através de forma
remota.

Falta de comprometimento da
equipe na execução das
ações

Prolongamento do trabalho
home office

Durante o manifesto
Ações de treinamento
Buscar ações
Falha no Comprometimento e
para as reuniões e nas online e envolvimento motivacionais através
conscientização dos
entregas dos produtos da diretoria executiva
da Gestão de
colaboradores
solicitados.
e colaboradores.
Pessoas.
Falhas nas entregas pontuais
(relatórios, indicadores,
avaliação dos fornecedores
críticos, entre outros).
Não ocorrência da Reunião
de Análise Crítica conforme
programado.

Diminuição da produtividade
dos colaboradores em razão
do Home Office.

Falta de monitoramento dos
resultados estratégicos

Controles internos

Participação de toda
a estrutura
organizacional

Estabelecer reuniões
através de forma
remota

Ações de treinamento
Estabelecer reuniões
online e envolvimento
Controle internos
através de forma
da diretoria executiva
remota
e colaboradores.
Buscar ações
Durante o manifesto
Ações de treinamento motivacionais através
para as reuniões e nas
online e envolvimento
da Gestão de
entregas dos produtos
da diretoria executiva Pessoas. Reunião de
solicitados. Indicadores
e colaboradores.
análise crítica com os
de desempenho.
gestores.
Verificar se os
principais indicadores
Cobrar dos
Nas reuniões mensais
foram apresentados
responsáveis os
dos indicadores
na reunião ou
indicadores sob a sua
enviados diretamente
responsabilidade
para a Direção
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