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1 Resumo 

 Este trabalho discorre sobre o modelo de implementação de metas que vão 

auxiliar o planejamento e controle dos processos que através de padrões e objetivos 

quantificados poderá ser efetiva a análise critica do desempenho operacional de 

processo ou da organização, viabilizando a busca por melhoria contínua e sustentável. 

2 Introdução 

 

Em razão de quantificar os resultados e minimizar seus custos, cada vez mais as 

empresas então empenhadas em efetivar seus modelos de gestão e suas atividades que 

envolvam planejamento e controle, com o objetivo de alinhar suas estratégias em toda a 

organização. 

 

Este modelo de gestão que é feito por análise de indicadores, fornece dados para 

que sejam definidas metas que vão auxiliar no planejamento e controle dos processos. 

Desse modo a verificação desses resultados perante as metas podem ser utilizados como 

análise crítica do desempenho operacional de processo ou da organização, viabilizando 

a busca por melhoria contínua e sustentável. 

 

3  Estratégia e Metas 

 

No momento atual conceito de estratégia pode ser classificado de varias formas, 

o Caderno de Excelência PNQ (2009) define estratégia como caminho escolhido para 

concentrar esforços, com o objetivo de tornar real a visão da organização. Para 

Mintzberg et al. (2003), estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, 

políticas e sequência de ações de uma organização em um todo coerente. Em uma 

colocação similar, Porter e Montgomery (1998) classificam como a busca deliberada de 

um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. 

 

Metas são entendidas como objetivos ou diretrizes de atingimento global ou 

resultados almejados por uma equipe ou área, segundo Lafraia (2011), em uma 

organização existem três tipos de metas. A primeira diz que as metas corporativas que 

representam direções para grandes segmentos dos funcionários de uma empresa, a 

segunda diz que as metas relacionadas a uma tarefa são objetivos atribuídos para um 



indivíduo ou a um pequeno grupo e, por último, as metas pessoais são aquelas 

internamente geradas pelo próprio indivíduo para ele mesmo. 

 

Segundo Ansoff e Mac Donnell (1993) para definição de metas, primeiro deve-

se estabelecer padrões e objetivos quantificados que tenham como intenção medir o 

desempenho atual do setor. Os autores têm como fundamento as seguintes regras: 

primeiro, estabelecer padrões, que podem ser objetivos ou metas que tenham como 

intenção medir o desempenho atual e futuro da empresa, em segundo, estabelecer regras 

de relacionamento com o meio externo, que é definido pela estratégia empresarial ou 

estratégia de produto e mercado, em terceiro, estabelecer relações e processos internos 

na organização, e por último, aplicar regras que direcionem as atividades do dia-a-dia. 

 

De acordo com Falconi (2014) a definição de metas corresponde à diferença 

entre o valor atual de um indicador e um valor ideal. Este valor ideal pode ser o melhor 

valor encontrado em outras empresas (benchmark), pode ser um numero ideal como 

“zero atrasos”, “zero defeito” ou “zero perda”, pode ser um desvio padrão desejado para 

certa variável que obrigatoriamente deve conter objetivo, valor e prazo. Devem ser 

especificados objetivo, valor e prazo. Na figura abaixo pode-se identificar como é 

calculado uma meta segundo o autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Após a definição das metas será necessário o controle das mesmas através de 

indicadores, que segundo Oliveira (2013) o controle de metas pode ser definido como 

ação necessária para assegurar a realização dos objetivos, desafios, metas, estratégias, 

projetos e planos de ação estabelecidos. 

 

 

4 Conclusão 

 

Conclui-se então, que o modelo de definição de metas está intimamente ligado aos 

demais instrumentos de controle e planejamento de processos ou projetos. Por meio da 

análise de indicadores, é possível acompanhar o desenvolvimento da atividade e 

mensurar se estão sendo alcançados os resultados desejados.  

 

Porém, é importante salientar que a definição dos parâmetros e metas é realizado após o 

fechamento da estratégia. Portanto é necessário que exista um bom planejamento no que 

se refere às estratégias de trabalho, já que o sucesso do empreendimento se dará a partir 

do conhecimento real da situação que a empresa se encontra e definição assertiva de 

onde quer chegar. 
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