
Planejamento Anual Unidades Gerenciais SMS 

Etapas do Planejamento 
Passo 1 (reservar 4 horas) 
Primeira Oficina de planejamento: Análise Situacional e levantamento de problemas 

 
Passo 2 (reservar 4 horas) 
Segunda Oficina de planejamento:  Priorização de problemas e definição de objetivos 
 

Passo 3 (reservar 4 horas) 
Terceira Oficina de planejamento: Construção do plano de intervenção com ações, responsáveis e prazos 

 
Passo 4 (reservar 20 minutos em cada reunião de equipe) 
Fazer, checar e agir (PDCA): Execução do plano de intervenção e monitoramento mensal ao longo de 4 
meses 

 
Passo 5 (reservar 4 horas) 
Novo encontro com a equipe: Reavaliação geral do processo e definição de novos problemas para início 
de novo ciclo de melhoria contínua (PDCA) 

 Definir quem será o facilitador do planejamento, pode ser o gerente da equipe ou algum 
membro da equipe que tenha afinidade com o tema; 

 Definir datas dos três encontros de planejamento com a equipe, correspondentes à 1ª, 2ª e 3ª 
etapas; 

 Garantir local adequado e data show para a apresentação (a apresentação tem um vídeo curto 
de introdução. Caso não haja wifi no local rotear o celular antes de iniciar a apresentação); 

 Salvar apresentação e planilha PDCA no computador a ser usado no momento do 
planejamento; 

 Solicitar à Assessoria de Planejamento o resultado da autoavaliação realizada com o 
instrumento do TCU em 2021 relacionado a sua área e inserir na apresentação os padrões não 
alcançados pela equipe. Imprimir algumas cópias do instrumento de autoavaliação para o 
trabalho em grupo; 

 Inserir na apresentação os objetivos e metas do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 
relacionados à sua área (consultar documento do PMS, disponível em: Link para PMS 2022-
2025; 

 Imprimir várias cópias do “Guia rápido – Metodologia de Planejamento” para disponibilizar aos 
trabalhadores no dia do encontro (para anotações e consulta rápida); 

 Materiais necessários para os encontros: 4 cartolinas, canetinhas, canetas, papeis coloridos A4 
(cortar em retângulo +/- 15 x 10cm), tesoura, fita adesiva, notebook, data show e acesso à 
internet; 

 Sugerimos que na divisão da equipe em pequenos grupos, os mesmos sejam divididos por 
sorteio (dar um número para cada pessoa e formar grupos com as pessoas que tenham o 
mesmo número) e, de preferência, formar grupos em números ímpares;  

 O produto de cada etapa do planejamento realizado pela equipe deve ser repassado pelo 
facilitador para a planilha PDCA (na aba correspondente à cada etapa); 

 A planilha PDCA será utilizada em todas as reuniões de equipe para monitoramento da 
execução do plano de intervenção proposto. 

Preparação 
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Operacionalização 
PASSO 1: 

1ª oficina de planejamento: Análise situacional e levantamento de problemas 

1. Iniciar com o vídeo curto para aquecer. 

2. Contexto do município: pontuar que estamos iniciando as ações do Plano Municipal de Saúde 

2022-2025 e ele inclui inúmeros objetivos que estão sob responsabilidade das diversas áreas 

da SMS para os próximos 4 anos.  

3. Falar um pouco sobre a importância do planejamento: O conceito de planejamento estratégico 

se refere a um processo sistêmico que permite definir o melhor caminho a ser seguido por 

uma organização, para atingir um ou mais objetivos, dentro de um contexto previamente 

analisado. Isso se faz analisando cenários, definindo metas e ações que permitirão chegar 

onde se deseja. O processo de planejamento exige necessariamente informações e 

conhecimento realistas do momento em que estamos, para onde queremos ir e o que 

esperamos que aconteça durante todo o processo de execução. Essa consciência vai nos 

permitir o desenvolvimento das melhores estratégias. Planejar precisa ser um processo 

participativo, contando com o engajamento de todos. O alinhamento entre as pessoas que 

fazem parte da organização/equipe é um dos principais fatores para o sucesso. 

4. Iniciar a análise diagnóstica da área, com a leitura dos padrões não alcançados da 

autoavaliação de gestão e governança (instrumento TCU) e dos objetivos e metas do Plano 

Municipal de Saúde 2022-2025 relacionados à área. 

5. Explicar a Matriz SWOT:  

• S – Strenghts (Forças):  Pontos fortes internos à organização (área, equipe, 

departamento). Perguntas norteadoras: Somos bons em quê? Somos os melhores em 

quê? Qual é o nosso diferencial? Quais recursos temos à nossa disposição? Pelo que 

somos reconhecidos? Do que os nossos clientes mais gostam em nós? 

• W - Weaknesses (Fraquezas): Pontos internos passíveis de melhoria. Perguntas 

norteadoras: Não somos bons em quê? Nossos clientes reclamam de quê? Quais 

desvantagens a nossa equipe enfrenta? O que impede o nosso desenvolvimento? 

Estamos em falta de quais recursos? Poderíamos melhorar em quais aspectos? Qual o 

principal problema/gargalo operacional? Como é a qualificação das pessoas da equipe? 

• O - Opportunities (Oportunidades): Forças externas que influenciam positivamente a 

organização. Não há controle sobre essas forças (ex.: mudanças na política). Perguntas 

norteadoras: Quais mudanças regulamentares poderiam nos ajudar? Quais influências 

sociais/políticas podem nos favorecer? Quais oportunidades nós ainda não 

aproveitamos? Que novas oportunidades estão surgindo? Quais novas tecnologias 

podem ser favoráveis? 

• T - Threats (Ameaças): Forças externas que influenciam negativamente a organização. 

Não há controle sobre essas forças (ex.: cortes de investimento). Perguntas 

norteadoras: As mudanças do setor poderiam nos impactar negativamente? Há 

escassez de algum recurso essencial para nós? As mudanças da regulamentação 

poderiam nos prejudicar? Velocidade de adequação a novas tecnologias? Quais 

fraquezas ignoradas permitirão ameaça externa? 

6. Iniciar a construção da Matriz SWOT (20-30 minutos): dividir o grupo em pequenos grupos de 

até 04 pessoas, e distribuir papéis e canetinhas para cada um deles. Orientar que discutam 

cada item da Matriz e escrevam nas tarjetas todas as respostas/percepções do grupo para 

posterior compartilhamento no grande grupo.  
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Operacionalização 

Continuação: 1ª oficina de planejamento: Análise situacional e levantamento de problemas  

7. Começar o compartilhamento pelas “forças”, sendo que cada pequeno grupo apresenta o 

resultado de sua discussão e o facilitador afixa as tarjetas em cartolina/quadro no campo 

correspondente a “forças” e assim por diante, até o último item da matriz. O facilitador já 

deve ir aproximando as tarjetas por temas semelhantes durante a apresentação dos grupos. 

Abrir, então, para a discussão da equipe (dúvidas, sugestões, inclusões, validação do grupo).  

8. Com a Matriz SWOT finalizada, realizar uma leitura final.  

9. Logo após esse encontro, o facilitador deve redigir a Matriz SWOT elaborada pela equipe na 

planilha PDCA (aba SWOT). Redigir, também, as fraquezas e ameaças na Matriz GUT (aba 

MATRIZ GUT) e imprimir algumas cópias para o próximo encontro.  

 

PASSO 2:  

2º oficina de planejamento - Priorização de problemas e definição de objetivos 

1. Iniciar com a explicação da Matriz GUT (slide na apresentação): é utilizada para avaliação e 

priorização dos problemas segundo sua gravidade, urgência e tendência (pontuação de 1 a 5). 

2. Dividir o grupo em pequenos grupos e distribuir as cópias da Matriz GUT para que cada 

pequeno grupo discuta e preencha uma matriz (20 minutos para essa atividade). 

3. Abrir a planilha PDCA, na aba MATRIZ GUT, e iniciar a discussão no grande grupo: cada 

pequeno grupo fala a pontuação (gravidade, urgência e tendência) que atribuiu para cada 

problema e o grande grupo deve chegar a um consenso para cada um deles. O facilitador deve 

ir preenchendo a MATRIZ GUT na planilha com as respostas finais.  

4. Com a Matriz GUT finalizada, o facilitador deve realizar a classificação do intervalo: 

• Selecionar os dados da Planilha 

• Ir em “Dados”  - “Classificar Intervalo” – “Opções avançadas de classificação do 

intervalo”  

• Na opção “Ordenar por” selecionar a coluna H, selecionar a opção “Z – A” e classificar 

• Note que os problemas serão classificados da maior pontuação para a menor, ou seja, 

por ordem de maior prioridade segundo a GUT 

5. Agora com os problemas classificados segundo a GUT, o facilitador deve discutir com o grupo 

sobre a governabilidade da equipe na resolução dos problemas apresentados. 

6. Após essa discussão, o grupo deve priorizar entre 3-4 problemas para serem trabalhados nos 

próximos 4 meses. 

7. Repassar os problemas priorizados para a planilha PDCA, na aba “OBJETIVOS”. 

8. Explicar para o grupo sobre a definição de objetivos (slides da apresentação). 

9. Iniciar a construção dos objetivos com o grupo, diretamente na planilha PDCA na aba 

“OBJETIVOS”, trabalhando com a positivação dos problemas.  

10. Logo após o encontro, o facilitador deve preencher a planilha PDCA - aba “1° ciclo” – com os 

objetivos definidos e problemas priorizados. 
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Operacionalização 

PASSO 3: 

3ª oficina de planejamento: Construção do plano de intervenção com ações, responsáveis e prazos  

1. Comece com um vídeo curto para aquecer. 

2. Abra a planilha PDCA na aba “1° Ciclo” e discuta cada um dos objetivos buscando mobilizar a 

equipe para o levantamento de ações pertinentes para o alcance dos objetivos. 

3. Após o levantamento das ações para todos os objetivos definir responsáveis e prazos para 

cada uma das ações. 

4. Lembre-se de que o responsável pela ação, muitas vezes, não irá executar sozinho a ação, mas 

ficará responsável por mobilizar a equipe e acompanhar o andamento da execução da ação. 

5. Lembre-se de que o prazo para cada ação não deve exceder 4 meses. 
 

 

PASSO 4: 

Desenvolvendo o ciclo PDCA (Fazer, Checar e Agir) em 4 meses: 

O gerente/facilitador deve abrir a planilha PDCA a cada reunião com sua equipe 

(minimamente mensal) para acompanhamento do andamento das ações nos 4 meses 

subsequentes ao planejamento inicial. Lembrar de alterar o Status das ações conforme elas 

vão sendo executadas. 

 
 

PASSO 5: 

Finalização do 1º ciclo PDCA e início do segundo ciclo: 

Ao final de 4 meses do início do ciclo utilizar a reunião de equipe para uma avaliação geral do 

que deu certo e do que não deu, e de como se pode melhorar, levando em conta os erros e 

acertos da equipe.  

Não é necessário repetir a primeira etapa. Os problemas já foram levantados e agora será 

necessário apenas a repriorização e seleção de novos problemas a serem trabalhados. 

Então, começar um novo ciclo com definição de novos problemas e objetivos a serem 

trabalhados – preencher a aba da planilha PDCA (2° ciclo) e seguir monitorando as ações para 

a melhoria contínua. 
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Materiais de Apoio 
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MATRIZ GUT 

Gravidade    -      Urgência    -     Tendência 

MATRIZ SWOT 


