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TIPOS E NÍVEIS DE PLANEJAMENTO 

INTRODUÇÃO 

Nas organizações, existem  3 tipos de planejamento  que se relacionam com os níveis de decisão em uma 

pirâmide organizacional, onde cada um desses níveis, possuem suas características e formas. Esses tipos são: 

planejamento estratégico, tático e operacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Planejamento estratégico: define as estratégias 

de longo prazo das empresas. É um processo 

permanente e contínuo, sempre voltado para o 

futuro, visa a racionalidade das tomadas de decisão 

da forma mais eficiente possível. Em sua maioria as 

decisões estratégicas da empresa são tomadas 

pelos proprietários, presidente e diretoria. 

 

 

Figura 1: Pirâmide Organizacional 
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Conclui-se que o planejamento estratégico é onde 

estão concentradas todas as decisões, com objetivos 

de longo prazo com estratégias que afetam a empresa 

de modo geral, sendo mais prolongado e elevado grau 

de impacto e irreversibilidade. O planejamento tático 

tem por objetivo otimizar determinada área de 

resultado e não a empresa como um todo, sendo 

projetado a médio prazo, e, esta voltado para objetivos 

específicos referentes aos componentes da empresa e 

sua eficiência. No planejamento operacional, não 

possui tomada de decisão, sendo atribuídas metas a 

serem cumpridas, e desempenho da organização. São 

objetivos de curto prazo onde devem alcançar plano 

de imediato e planos operacionais. Corresponde a um 

conjunto de partes homogêneas do planejamento 

tático. Possuem resultado final esperado, prazos 

estabelecidos e devem possuir os recursos 

necessários para seu desenvolvimento e implantação.  

Planejamento tático: faz  intermediação entre o 

nível estratégico e o operacional, é projetado a 

médio prazo e abrange cada unidade da 

organização. Cada unidade em específico procura 

atingir seus próprios objetivos que varia desde 

otimizar determinada área de resultado até utilizar 

de modo eficiente os recursos disponíveis.  

Planejamento operacional: é a formalização dos 

objetivos e procedimentos, tendo como principal 

finalidade, desdobrar os planos táticos de cada 

departamento em planos operacionais para cada 

tarefa. Cada planejamento deve conter os recursos 

necessários para sua implantação, os 

procedimentos básicos a serem adotados, os 

resultados esperados, prazos estabelecidos e os 

responsáveis pela sua execução. 

 

 

 

 


