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MAPA 
ESTRATÉGICO
PUCPR

• Expansão digital nacionalmente; 

poucas instalações físicas.

DIRECIONADORES

• Evidenciar nas comunicações 

a missão e os valores que 

diferenciam o Grupo Marista.

• Balancear crescimento e 

rentabilidade para suportar 

o crescimento de negócios 

que serão os pilares da 

sustentabilidade de longo prazo.

• Educação Digital Premium. 

Liderar com proposta de valor 

inovadora e mediada por 

tecnologia.

• Continuar com um portfólio 

diversificado para suportar 

atratividade na expansão.

• Crescer o percentual da 

receita derivada do Lifelong

Learning.

• Segmentos de Educação 

Corporativa e Lifelong Learning 

com uma representatividade de 

50% da receita.

• Disrupção tanto em novos 

formatos de ensino quanto em 

novos modelos de negócio.

• Ser seguidor ágil em novas 

capabilities digitais e liderar nas 

transformações que suportam 

novos modelos de Educação.

• Experiência deve ser preocupação 

de toda a organização; uma área 

deve ser direcionadora 

de práticas e modelos.

MISSÃO
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná, orientada por princípios éticos, 

cristãos e maristas, tem por missão desenvolver e difundir o conhecimento e a 

cultura, além de promover a formação integral e permanente dos cidadãos e 

profissionais comprometidos com a vida e com o progresso da sociedade. 

VISÃO
Ser uma das instituições de ensino e pesquisa mais desejadas do mercado, 

líder em excelência acadêmica e experiência do estudante, comprometida 

com a vida e o progresso da sociedade, oferecendo soluções inovadoras 

que respondam aos desafios locais e globais do nosso tempo e 

transformem pessoas ao longo da vida.

PROPOSIÇÃO DE VALOR 
(VANTAGENS COMPETITIVAS)

Descubra e potencialize os talentos que existem em você.



MAPA 
ESTRATÉGICO
PUCPR

PILARES

Ensino Digital Diferenciado Aprendizado ao 
longo da vida

Integração hospital 
academia

Expansão da marca 
em Sinergia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ser reconhecida 
nacionalmente como IES de 

excelência no ensino 
digital, provendo soluções 
inovadoras para melhoria 

do aprendizado e 
experiência do aluno.

Ser referência em 
educação 

continuada, 
oferecendo 

soluções que 
respondam aos 

desfios do nosso 
tempo e 

fidelizando os 
nossos alunos.

Ser uma instituição ágil, 
inovadora e orientada 

ao cliente

Ser a maior e a 
melhor formadora 
privada de mão de 
obra em saúde do 

Paraná, em parceria 
com os hospitais.

Construir 
relacionamentos 
sinérgicos com 

outras frentes de 
missão que 

contribuam para a 
disseminação e o 
fortalecimento da 

marca PUCPR e do 
Grupo Marista.

NPS

Captação de 
alunos em cursos 

de educação 
continuada

Novo modelo de 
organização 
implantando

Pesquisa de mercado: 
“Brand Awareness” 
da PUCPR com as 

marcas dos hospitais

% de receita 
capturada pelas 

sinergias

Organização 4.0

Ser uma instituição ágil, 
inovadora e orientada 

ao cliente

Novo modelo de 
organização 
implantando

VALORES
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Chefia de Gabinete Ass. Marketing

Secretaria Geral

Ass. Financeira

Ass. Tecnologia Gerência DHO

Ass. Educacional

Ger. Planejamento

Pró-Reitoria  de 
Graduação

Diretoria de Atendimento 
ao Estudante

Diretoria Acadêmica

PUC Carreiras Regulação

SEAP

Pró-Reitoria de 
Missão, Identidade 

e Extensão

Diretoria de 
Identidade

Diretoria de Cultura 
e Esporte

Inst. Ciência e Fé Biblioteca Central

Diretoria de 
Pesquisa

Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Pós-Gra-
duação e Inovação

Diretoria de Pós-
Graduação

Diretoria de  
Internacionalização

Diretoria de 
Educação 

Continuada

Empreendedorismo Editora PUCPRess

Hotmilk

NPS

PONTO 
DE PARTIDA
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Squad: funciona como um mini-startup. Projeta, desenvolve, testa e entrega o 
produto. Time interdisciplinar, auto-organizado e com uma missão de longo 
prazo. Estimulado a utilizar princípios de startup enxuta (MVP) e aprendizagem 
validada (teste A/B). Think it, build it, ship it, tweakit!

Tribo: conjunto de squads que trabalham em áreas relacionadas. Pode ser vista 
como a incubadora das squads mini-startup com um nível alto de liberdade e 
autonomia. Possuem até 100 pessoas.

Capítulos e Guildas: proporcionam algum nível de economia 
de escala sem sacrificar muito a autonomia.

SPOTIFY

Capítulo: grupo de pessoas com competências similares que trabalham na 
mesma área de competência dentro da tribo. O líder do capítulo é o gestor dos 
seus membros (contratação, desenvolvimento, remuneração, desligamento, etc.).

Guilda: comunidade de interesse, mais abrangente e mais orgânica. Um 
grupo de pessoas que desejam compartilhar conhecimento, ferramentas, 
práticas, etc. Uma guilda tem um coordenador. Uma guilda normalmente inclui 
todos os capítulos que trabalham na mesma área e todos os seus membros, 
além de outros interessados.



ORGANIZATIONAL CHART
Model for implementation



QUAL
ABORDAGEM
É MELHOR



DIREÇÃO GERAL (REITOR E VICE-REITOR)

COMPARTILHAMENTO 
DE RECURSOS? 
FORA DE ESCOPO (FDE)
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• Conjunto de comunidades que vivem em um 
determinado local e interagem entre si e com o meio 
ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado 
e autossuficiente. 

• O termo foi utilizado pela primeira vez em 1935 pelo 
ecólogo Arthur George Tansley.

• Componentes básicos: biótico e abiótico.

• Biótico: seres vivos (plantas e animais); produtores 
(entrada de energia no sistema), consumidores (fluxo de 
energia e matéria) ou decompositores (ciclagem dos 
nutrientes).

• Abiótico: partes sem vida, elementos químicos e 
físicos (solo, atmosfera, luz, água, minerais), porém são 
fundamentais para a manutenção da vida.

ECOSSISTEMA



SÃO AMBIENTES QUE 
PROMOVEM ARTICULAÇÕES 

ENTRE DIFERENTES ATORES 
QUE ENXERGAM A INOVAÇÃO 

COMO FORÇA MOTRIZ PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E ECONÔMICO

ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO



• Comunidades (tribos) que vivem em um 
mesmo local, interagem entre si e com o 
ambiente, constituindo um sistema estável, 
equilibrado e autossuficiente.

• Promovem articulações entre diferentes 
atores.

• Enxergam a atividade acadêmica como força 
motriz para o desenvolvimento social e 
econômico

ESCOLAS E CFS COMO 
ECOSSISTEMAS ACADÊMICOS
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CUSTO DA 
ESTRUTURA?



Utilização do sistema de pontos para 
avaliação e “pesagem” dos cargos na 

estrutura organizacional. São definidos 

alguns fatores de avaliação que irão medir 

o “tamanho” do cargo avaliado, gerando 

assim uma métrica oficial de relevância 
daquela posição no todo.

METODOLOGIA ESTRUTURA DA EMPRESA



FATORES DE AVALIAÇÃO

Estratégia Liderança Inovação Impactos Representação
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FATOR: APLICAÇÃO ESTRATÉGICA

A
Esse fator mede o quanto essa posição é estratégica para o negócio, considerando os possíveis 
IMPACTOS que possam causar no resultado do negócio como um todo.

Para melhor avaliação, imagine os impactos envolvidos na troca desse profissional.

1 2 3 4 5

Sem grandes 
impactos. Suas 

atividades são de 

natureza de curto 
prazo e impactam a 
operação apenas.

Impactos 
significativos ao 

negócio, pois existem 

desdobramentos e 
volumes importantes 
envolvidos em sua 

atuação,  no entanto, 
ainda é direcionado 
pelo nível superior.

Muito alta, com 
implicações 

significativas ao 

negócio, pois tem 
muita liberdade de 
atuação e impactos 

externos, os quais 
influenciam 

diretamente nos 

resultados de curto 
e médio prazos.

Posição de cunho 
estritamente 

estratégico para o 

negócio, pois discute, 
determina e conduz 

as estratégias de 

médio e longo 
prazos.

Decisiva. 
Entendimento total 
das estratégias e 

filosofia dos 
negócios e é o 

principal 

responsável pela 
implementação e 
direcionamento.
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Operações de 
Negócio

Planejamento e 
Estratégia

Pesquisa, Pós-
Graduação e 

Inovação

CAPEP

Desenvolvimento 
Educacional

CAMGRAD

Operações 
Acadêmicas

Missão, Identidade 
e Extensão

CAEX

Colegiada da Reitoria (10)
Reitor e Vice
Chefe de Gabinete
Pró-Reitores (4)
Diretores Executivos (3)

Áreas Funcionais
Planejamento Estratégico
Portfólio de Projetos
Governança

Transformação Digital

Experiência do Cliente

Inteligência de Negócio (LGPD)

Pesquisa
Pós-Graduação
Educação Continuada
Ecoss. de Inovação (Hotmilk)
Editora PUCPRess

Internacionalização

Empreendedorismo

Vida Universitária

Áreas Funcionais
Regulação
Avaliação Acadêmica
CPA
Graduação (inclui PUCPR Online)

Desenv. Educacional (CrEAre)

Tecnologias Educacionais

Áreas Funcionais
Registro Acadêmico
Relacionamento (SIGA)
PUCPR Carreiras
Central de Materiais (?)
Almoxarifado (?)

Belas Artes
Direito
Educação e Humanidades
Medicina e Ciências da Vida
Negócios
Politécnica

Londrina
Toledo
TECPUC

Educação Personalizada
• American Academy
• Educação on Demand
• Liberal Arts

Ecossistemas 
Acadêmicos

Áreas Funcionais
Cultura e Esporte
Instituto Ciência e Fé
Serviço Apoio Psicopedagógico
Biblioteca Central

Identidade

Áreas Funcionais
Produto
Comunicação
Captação
Encantamento
Processo Seletivo

Arguição

Áreas Funcionais
Regulação Financeira
Controladoria
Fat., Bolsas e Descontos
Filant., Financ. e Contratos
Operações de Infra
Cobrança

Áreas Funcionais

Orçamento

Marketing

Comitê Comunic.

REITORIA

VICE- REITORIA

Gabinete

Secretaria Geral

Pessoas & Cultura

CONSUN CONAF

Tecnologia

COLEGIADA

COMEX

Comitê Executivo (23)
Colegiada da Reitoria (10) +
Assessores (2)
Decanos/DCFS (8)
Outras “UN” (3): EdP, HM, EC

CAPÍTULOS CAPÍTULOS CAPÍTULOS CAPÍTULOS CAPÍTULOS CAPÍTULOS



Operações de 
Negócio

Marketing

Pesquisa, Pós-
Graduação e 

Inovação

Operações 
Acadêmicas

Desenvolvimento 
Educacional

Missão, Identidade 
e Extensão

Planejamento e 
Estratégia

VICE- REITORIA

REITORIA

Hotmilk Educação 
Personaliz.Belas Artes Direito Educação e 

Humanid.
Medicina e 
Ciênc. Vida Negócios Politécnica Londrina Toledo

Identidade

Transf. Dig.

Exp.Cliente

Int. Neg.

Arguição

Orçamento

Tec. Educ.

Des. Educ.

Vida Univ.

Empreend.

Internac.



REITORIA

VICE-REITORIA

Tec. Educ.
Des. Educ.

Desenvolv. Educacional

Vida Univ.

Internac.

Empreend.

Identidade
Missão, 

Identidade e 
Extensão

Planejamento e 

Estratégia

Transf. Dig.

Exp.Cliente

Int. Neg.

Pesquisa, 

Pós-Graduação 

e Inovação

Arguição

Marketing

Orçamento

Operações 

de Negócio

FORMAÇÃO 
HUMANO-CRISTÃ

Hotmilk

Educação 
Personaliz.

Belas 
Artes Direito

Educação 
e Humanid.

Medicina e 
Ciênc. Vida

Negócios

PolitécnicaLondrina

Toledo

Operações

Acadêmicas



ATUAL

• Span VR: alto (21)

• Foco: atividades meio

• Fóruns estratégicos: 

fragmentados

• Ênfase: comando e controle

• Morosidade

• Escala: ganhos

• Gargalos: frequentes

• QTA: +$ Adm / -$ Ope

MESA

• Span VR: fora de escopo

• Foco: cliente

• Fóruns estratégicos:                    

fora de escopo

• Ênfase: autonomia

• Agilidade

• Escala: equilíbrio eficácia/eficiência

• Gargalos: reduzidos

• QTA: -$ Adm / +$ Ope

PROSPOSTA

• Span VR: adequado (9)

• Foco: cliente

• Fóruns estratégicos:         

integrados

• Ênfase: autonomia

• Agilidade

• Escala: equilíbrio eficácia/eficiência

• Gargalos: reduzidos

• QTA: -$ Adm / +$ Ope

FUTURO

• Estratégia ajustada

• Novos ecossistemas

• Integração de ecossistemas

• Novos capítulos
• Novas formas de organização

SÍNTESE DA ARQUITETURA ORGANIZACIONAL

?


