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PLANEJAMENTO 
TÁTICO E OPERACIONAL

Prof. Thiago Gomes

Recordando o Planejamento...

� Conceito

� Planejamento é o processo sistemático de planejar o futuro, 
definindo objetivos e resultados que se quer atingir e o que 
vai se fazer para atingi-los.

� Importância do Planejamento

� Reduz as incertezas
� Prepara para enfrentar as situações inesperadas
� Proporciona mais controle e previsão do futuro
� Permite inovar, criar coisas novas, sair da mesmice.
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Tipos de Planejamento

� Planejamento Estratégico

� O que é?

� Definição de valores; Definição da Missão/ Visão; Análise das 
ameaças internas/externas; Elaboração de objetivos estratégicos

� Planejamento Tático 

� Planejamento Operacional

Planejamento Tático

� O planejamento estratégico não é auto-realizável.

� Como implementá-lo então?

� O planejamento tático traduz os objetivos
estratégicos amplos em objetivos e planos mais
específicos aplicáveis a cada área da empresa.



22/10/2010

3

Planejamento Tático

� Características

� É projetado para o médio prazo, geralmente para o
exercício anual.

� É o planejamento que abrange cada departamento ou
unidade da organização

� Traduz e interpreta as decisões da direção e as transforma
em planos concretos dentro dos departamentos da
empresa

Planejamento Tático

� Planos Táticos
Plano Exemplo

Plano de Produção Quantidades a serem produzidas, 
tecnologias e equipamentos de produção 
necessários, local em que vai ficar cada 
equipamento nas unidades de produção

Plano de Marketing Plano de vendas e distribuição de produtos 
e serviços, formas de promoção e 
propaganda, atendimento ao cliente

Plano de Recursos Humanos Como será a seleção das pessoas, 
capacitação, motivação dos funcionários

Plano Financeiro Entradas e saídas de recursos, Forma de 
aplicação dos recursos na organização
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Estratégico x Tático

Planejamento

Estratégico

� Genérico e Sintético

� Longo

� Aborda a empresa como 
uma totalidade

Planejamento

Tático

� Menos genérico e mais

detalhado

� Médio

� Aborda cada unidade 

de trabalho ou 

gerência 

separadamente

Conteúdo

Prazo

Características

Planejamento Operacional

� Principais questões que envolvem o planejamento:

O que fazer?

Como fazer? 

Quem faz? 

Quando fazer?
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Planejamento Operacional

� Características

� É projetado para o curto prazo.

� Envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e
preocupa‐se com o alcance de metas específicas.

� Coloca em prática os planos táticos dentro de cada setor
da empresa.

� O planejamento operacional cria condições para a
adequada realização dos trabalhos diários da empresa.

� Formaliza, principalmente por meio de documentos escritos,
das metodologias estabelecidas.

Planejamento Operacional

� Elabora-se a partir de:

� Procedimentos e rotinas (método)

� Programas (atividades/tempo)

� Orçamentos (recursos)

� Regulamentos (comportamento)
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Planejamento Operacional

� Cada planejamento operacional devem conter:

� Os recursos necessários para o seu desenvolvimento e 
implantação

� Os procedimentos básicos a serem adotados

� Os produtos ou resultados finais esperados

� Os prazos estabelecidos

� Os responsáveis pela sua execução e implantação

Estratégico xTático x Operacional

Nível Planejamento Conteúdo Prazo Características

Institucional

Intermediário

Operacional

Estratégico

Tático

Operacional

Longo

Médio

Curto

Genérico e

Sintético

Menos

genérico e

mais

detalhado

Detalhado e

analítico

Macroorientado: aborda

a empresa como uma

totalidade

Aborda cada unidade

de trabalho ou cada

unidade de custo

separadamente

Microorientado: aborda

cada tarefa ou operação

isoladamente
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Dúvidas...

www.professorgomes.wordpress.com


