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MATERIAL DE APOIO AO ALUNO 
“Oficina da Estratégia” 



A construção de cenários futuros envolve o desenho de 
um caminho de ação que traça uma ponte entre o 
estágio atual e o desejado. Nosso objetivo é servir de 
ponte na construção desse caminho, apoiando o 
processo de aprendizado individual e do grupo. 

• Nosso objetivo 



   Não me ofereça coisas… 
 
 

•Não me ofereça sapatos. 
•Ofereça-me a comodidade para meus pés e o prazer de caminhar. 
•Não me ofereça casa. 
•Ofereça-me segurança, conforto e um lugar que prime pela limpeza e felicidade. 
•Não me ofereça livros. 
•Ofereça-me horas de prazer e o benefício do conhecimento. 
•Não me ofereça discos (CDs). 
•Ofereça-me lazer e a sonoridade da música. 
•Não me ofereça ferramentas. 
•Ofereça-me o benefício e o prazer de fazer coisas bonitas. 
•Não me ofereça móveis. 
•Ofereça-me conforto e tranqüilidade de um ambiente aconchegante. 
•Não me ofereça coisas. 
•Ofereça-me idéias, emoções, ambiência, sentimentos e benefícios 

 
    Por favor, não me ofereça coisas… 
      Autor desconhecido    

• Para reflexão 



Uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto 
ou produto que faz; ela se define pela sua missão. 
Somente uma definição clara da missão é razão de 
existir da organização e torna possíveis, claros e 
realistas os objetivos da empresa."  
 

Peter Drucker 

• Definição da Missão 

“Missão da Microsoft: Na Microsoft, a nossa 
função é ajudar as pessoas e empresas em todo 
o mundo a concretizarem todo o seu potencial. 
Esta é a nossa missão. Tudo o que fazemos 
reflete-se nesta missão e nos valores que a 
tornam possível.” 



Visão é como a Organização se vê no futuro. A visão 
é a Organização aspirando a algo (o que será 
alcançado?) e inspirando stakeholders (por que esse 
algo merece ser alcançado?). A visão de uma 
Organização traduz um conjunto de intenções e 
aspirações para o futuro, mas não detalha o modo de 
alcançá-las (isso será feito nas etapas seguintes do 
Planejamento Estratégico). Assim, a visão procura 
servir de modelo para todos os integrantes e 
participantes na vida da empresa, com o objetivo de 
atingir a excelência profissional, melhorando as 
capacidades individuais. 

• Definição de Visão  

Ricardo Teixeira 

“Visão da Apple: "Mudar o mundo através 
da tecnologia". 



Apresentação 

Análise de SWOT 
 
MATERIAL DE APOIO AO ALUNO 

GESTÃO ESTRATÉGICA EM ÁREAS DE ESPORTE DE CLUBES  

reposicionando a área de esporte do clube 
 



Dicas para realização do planejamento 

Reuna sua equipe e faça uma análise das ações desenvolvidas na 

tempoarada anual passada, utilizando: 

 -Matriz de SWOT - avaliação da área (cenário); 

 -Matriz de relevância e resultado - avaliação das ações. 

Fazer com a equipe e não para a equipe. 

•Área que possui uma equipe numerosa, sugiro reunir por setor. 

Exemplo: esporte/futebol (03 professores) reuni-los e montar com 
eles a matriz de relevância e resultado.  

Análise através da experiência: 



A aplicação da análise SWOT lhe permite sistematizar todas as 
informações disponíveis e obter uma leitura transparente do 
”campo de batalha”, de modo a poder tomar uma decisão 
balanceada. 

SWOT é uma sigla que indica a primeira letra das palavras 
Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats (Pontos fortes, 
Pontos fracos, Oportunidades e Ameaças) e é uma definição das 
fraquezas e fortalezas de uma empresa, bem como as 
oportunidades e ameaças inseridos em seu ambiente. 

Análise de SWOT 



Isto pode parecer fácil – completa-se a tabela e a análise SWOT está 
pronta. Mas os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças 
podem se acumular tanto a ponto de não conseguirmos distinguir qual 
deles tem uma maior ou menor relevância. 
 
Uma representação visual da informação pode facilitar o processo de 
entendimento e lhe permite alocar os pontos e idéias mais importantes, 
resultando em uma análise SWOT realmente útil e eficaz. 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Um SWOT clássico se parece com uma tabela feita de células onde se 
elencam os pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e 
ameaças. 



“Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades 
e proteja-se contra as ameaças"  (SUN TZU, 500 a.C.)  
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ITENS QUE PODEM SER  AVALIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Recursos humanos 

4.Concorrentes 

5.Custos 

6.Ativos (Instalações) 

1.Produção da área 

3.Associados 

Matriz de SWOT 

NA CONQUISTA DO OBJETIVO 

Ex. de avaliação: Área de  Esporte 
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Modelo de matriz 



ÁREA 
AVALIADA 

AVALIAÇÃO 
INTERNA 

AVALIAÇÃO 
EXTERNA 

PONTOS FORTES 

PONTOS FRACOS 

OPORTUNIDADES 

AMEAÇAS 

SWOT 



ÁREA 
AVALIADA 

AVALIAÇÃO 
INTERNA 

AVALIAÇÃO 
EXTERNA 

PONTOS FORTES 

PONTOS FRACOS 

OPORTUNIDADES 

AMEAÇAS 

Diversificação de produtos 

Capacidades 

Recursos humanos 

Controles 

Desenvolvimento de  
um novo produto 

Desenvolvimento de 
projetos incentivados 

Grande oferta de lazer 
popular  

Comunicação 

Baixo investimentos 

Ativos  

Sistemas e processos 

Novos concorrentes 

SWOT 



ÁREA 
AVALIADA 

 

AVALIAÇÃO 
INTERNA 

AVALIAÇÃO 
EXTERNA 

PONTOS FORTES 

PONTOS FRACOS 

AMEAÇAS 

OPORTUNIDADES 

Competências prof. 

Recursos humanos 

Controles 

Desenvolvimento de  
um novo produto 

Desenvolvimento 
 de MKT 

Demanda de MKT 

Comunicação 

Baixo investimento 

Ativos  

Sistemas e processos 

Falta força competitiva 

Novos concorrentes 

Qualidade na gestão 

Falta espaços p/ crianças 

Indefinição 

imprecisão 

Diversificação de produtos 
SWOT 



A comparação entre pontos fortes e fracos junto com as oportunidades 
de mercado e ameaças lhe permitirá responder as seguintes questões: 
 
1.Como posso tirar vantagem das novas oportunidades, utilizando meus 
pontos fortes? 
 
2.  Quais pontos fracos posso melhorar? 
 
3.  Com quais pontos fortes é possível neutralizar as ameaças? 
 
4.  Quais ameaças, aliadas às fraquezas, preciso temer mais? 

 
Respostas a estas idéias, bem como novas idéias e planos que 
apareçam durante o seu trabalho podem ser incluídas nos sub tópicos.  
 
Então, qualquer detalhe importante, idéia ou perspectiva não escapará à 
sua atenção. 

SWOT 



Ao terminar de preencher a Análise SWOT, você descobrirá que: 
 
• Definiu as direções básicas de desenvolvimento para sua área, fazendo 
uso de novas oportunidades. 
 
• Formulou os problemas básicos de sua área que necessitam de uma 
rápida solução para o melhor desenvolvimento do clube. 
 
Conclusão 
Logo, após ter realizado uma Análise SWOT você será capaz de observar 
as vantagens e os pontos fracos da área de esporte de maneira mais 
transparente, bem como sua situação perante o mercado.  

SWOT 



Nossa análise de 
percepção e 

resultado 
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Matriz de percepção e resultado 

alta percepção / baixa resultado alta percepção / alto resultado 
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Avaliação das ações da área: 
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O que é o BSC 

O Balanced Scorecard (BSC) é um conjunto de indicadores de desempenho, 
financeiros e não-financeiros, balanceado segundo as perspectivas de todas as 
partes interessadas e dos objetivos estratégicos da organização, proporcionando 
uma rápida e abrangente visão do negócio, atual e futura. 

Balanced Scorecard 



 

 
Objetivos 

•Integrar os planos de ações das áreas à estratégia de negócios da empresa, 
medindo essa relação por meio de indicadores de desempenho.  

Balanced Scorecard 



 

 
Histórico – Como surgiu 

O BSC foi desenvolvido no início dos anos 90 pelos professores Robert Kaplan e 
David Norton, da Harvard Business School (EUA). Eles estudaram a performance 
de diversas companhias norte-americanas e concluíram que os métodos 
utilizados para avaliar o desempenho das empresas eram ineficientes, porque 
estavam apoiados apenas no aspecto financeiro, desprezando outros 
indicadores que também influenciavam a atuação delas, como: 

•Captação de novos consumidores; 

•Satisfação e fidelização dos atuais clientes; 

•Compras; 

•Produção; 

•Distribuição; 

•Treinamento; 

•Produtividade; 

•Motivação; 

•Satisfação dos colaboradores. 

Balanced Scorecard 



Balanced Scorecard – Onde ele se insere no planejamento 

MISSÃO 
por que existimos 

VISÃO 
o que queremos ser 

ESTRATÉGIA 
nosso plano de jogo 

BALANCED SCORECARD 
Tradução, foco e implementação 

PROJETOS ESTRATÉGICOS 
o que precisamos fazer 

RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

conselheiros e 
diretoria do clube   

satisfeitos 

associados 
encantados 

processos 
eficazes 

pessoas motivadas e 
preparadas 

Modelo de gestão com BSC 



O Balanced Scorecard é baseado em duas premissas:  

Modelo de gestão 

Indicadores motivam 

Indicadores comunicam 

1. Para avaliação de performance é necessário mais do que indicadores 

financeiros. 

2. Medir o desempenho gera motivação e comunica o que é esperado das 

pessoas. 

•Se você não pode medir, não pode gerenciar. 

•O que você mede é o que você obtém. 

•Não é o que você espera, é o que você comunica. 



Quebra de paradigma 

Modelo de gestão 

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” 

Ponto B 

Ponto A 



Modelo de gestão 

Benefícios da adoção desta metodologia 

Os líderes de projeto ganham: 

• Melhoria no planejamento das iniciativas; 

• Melhoria na gestão da iniciativa que reflete na diminuição dos desvios de 
custo e prazo em relação ao planejado; 

• Maior gestão do conhecimento 

A empresa ganha: 

• Melhoria na gestão estratégica, transformar idéias em ações; 

• Melhoria da qualidade das informações nas quais se baseia a tomada de 
decisão da empresa; 

• Padronização da forma de acompanhamento dos projetos estratégicos. 

 



 São aqueles que respondem às questões diretamente ligadas à 
estratégia de futuro da organização 

 Portanto, devem ser escolhidos com este enfoque e separados 
daqueles mais ligados ao dia-a-dia da operação da organização 

 Isto não significa que a organização vá abandonar os indicadores 
operacionais, apenas eles não constarão no Mapa por uma questão 
de escopo estratégico 

O que são indicadores no BSC 

Componentes do BSC 



Componentes do BSC 

Indicadores estratégicos 

são definidos no PDE e acompanhados  

nas Reuniões de Resultados da área via BSC. 

 

 

Indicadores operacionais relevantes 

são utilizados no dia-a-dia das atividades da área e ganham 

relevância/foco por estarem alinhados com a estratégia de longo prazo 

(PDE). Estes indicadores também serão acompanhados nas Reuniões 

de Resultados das áreas via Painel de Controle. 

 

Indicadores 

Ex: Numero de associados “titulares” 

Ex: Numero de associados por “categorias e dependentes” 



Pessoas, competências 
 e tecnologia 

Processos Internos 
 

Benefícios ao cliente 
 

Resultados Financeiros 
e Socioambientais 

E atingir a visão/missão 

Para levar ao sucesso 
financeira e sócio-
ambiental  

Composição única de 
benefícios aos clientes 

Construir processos 
produtivos 

Capacitar o nosso pessoal 

Perspectivas estratégica do negócio 

04 PILARES 
ESTRATÉGICOS 

Gestão estratégica 



Processos Internos 

Desenvolvimento  
Sustentável 

Clientes/Associado  
Proposição de Valor 

Aprendizado 

Retorno do Investimento + 
Resultados socioambientais 

Fontes de crescimento Fontes de produtividade 

O modelo de 
performance 

organizacional 

Preço 

A identificação dos segmentos alvo e da proposição de valor 

Qualidade Tempo Imagem Relacionamento 

Construir a 
marca 

Processos internos 
focados na visão de 
negócios, segundo a 
cadeia de valor. 

Realizar a 
venda 

Entregar o 
produto 

Oferecer 
serviço 

excepcional 

Competências 
Internas 

Os ativos intangíveis 
necessários para 
melhorar a performance 

Tecnologia e 
Infra-estrutura 

Clima 
Interno + + 

Representa as 04 perspectivas do negócio 

Mapa estratégico 



Indicadores de tendência e de resultados 

Indicadores de Resultado 

Medem os resultados das 
ações já tomadas 

Indicadores de Tendência 

Medem as ações que 
impulsionam ou levam aos 
resultados medidos pelos 
indicadores de resultado 

Evolução do peso 
Evolução dos exercícios 

diários 

Premissa Lógica 

Fazer exercícios diários de 
alguma forma afeta o peso 

de uma pessoa 

Tendências e resultados 



Fatores críticos para o sucesso 

1. Pré-trabalho dos participantes (carga de dados através da planilha de 
carga + acompanhamento das iniciativas + análises);  

2. Análises de boa qualidade para indicadores e iniciativas (status, análise 
profundo das causas, próximos passos e tendência);  

3. Pré-trabalho do Planejador da área (preparação da pauta e alinhamentos);  

4. O Planejador da área deve ser o secretário e condutor da reunião; 

5. Durante a reunião, disciplina com relação a pauta e administração de 
tempos; 

6. Organização do Planejador para o acompanhamento das providências. 

Fatores críticos 



• Visão Estratégica 

• Longo Prazo 

• Análise integrada de : 

 Mapa estratégico 

 Objetivos estratégicos 

 Indicadores estratégicos 

 Iniciativas estratégicas 

• Pauta definida previamente (Pré-trabalho) 

 Análise profunda e detalhada buscando 

causas e tendências 

• Ferramenta BSC-SIG 

• Visão Operacional 

• Curto prazo 

• Análise dos Indicadores Operacionais 

Relevantes 

 

 

• Liberdade de pauta 

• Análise focando resolução de problemas 

de curto prazo 

• Ferramenta BSC-SIG 
 

 

BSC Painel de Controle 

BSC vs Painel de Controle 



 
Um bom Balanced 

Scorecard “contará a 
história” da 
estratégia. 

 

 

O que é considerado um bom Balanced Scorecard? 



 
1. Headcount –número de associados ativos 

2. Financeiros, Econômicos, Relacionamento 

3. Produção -Numero de ações realizadas (sociocultural-esportivo) 

4. Número de acessos dos associados  

5. Ocupação nos cursos esportivos e culturais 

6. Ocupação X Ociosidade dos espaços utilizados para ações fim  

7. Satisfação do associado 

8. Treinamento dos colaboradores – Hora colaborador/ano 

9. Clima organizacional dos colaboradores 

Indicadores do Clube 

Tipos de indicadores do Clube 



Exemplo de Indicadores 

Headcout - Clube 

*Memória de cálculo Titulares: redução de 1,10% 

Dependentes: aumento de 1,78% 



Planejamento Estratégico 

PLANEJAMENTO PLANO DE AÇÕES PROJETOS CONTROLES  

Planejamento 
da área 

Ações da 
área 

Produção das 
Estratégias 

Painel de Controle 

Nossos fundamentos 

Resultados dos 
indicadores operacionais 

Definição dos objetivos 
Estratégicos - BSC 

Relatórios 
Operacionais 

Indicadores 
Operacionais 

 

 

 

 

O que devemos 
fazer 

 
Criar vantagens 

competitivas 

 

 

Análise do ambiente 
e cenários 



Roberto Libardi 
Diretor  
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Obrigado! 


