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RESUMO 

 

Este estudo procurou verificar a existência e a percepção sobre a importância do planejamento 

estratégico em uma instituição de ensino superior privada da cidade de Arapiraca, Estado de 

Alagoas. Buscou-se identificar as estratégias e ferramentas de gestão que a mesma vem 

utilizando.  A coleta de dados foi feita por meio de questionários, que foram respondidos por 

quatro funcionários da área administrativa, vinte e seis professores e a sócia majoritária que 

também é diretora geral da IES estudada. Destaca a importância do planejamento estratégico 

como ferramenta de gestão, principalmente para dar qualidade aos processos e lidar com 

situações futuras. Identifica que problemática está na não valorização do planejamento 

estratégico como ferramenta administrativa, confirmando a hipótese que a questão está na 

percepção da diretora e no caráter conservador e centralizador da administração da instituição, 

que não valoriza o planejamento estratégico participativo como ferramenta de gestão.  

 

Palavras-chave: Gestão estratégica. Planejamento estratégico. Gestão de instituição de 

ensino superior privada. 
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ABSTRACT 

 

This study sought to verify the existence and awareness on the importance of participatory 

strategic planning higher education institution in the city of Arapiraca, Alagoas State. We 

sought to identify strategies and management tools that it has been using. Data collection was 

done through questionnaires, which were answered by four employees in the administrative 

area, twenty-six teachers and majority owner who is also director general of the IES study. 

Stresses the importance of strategic planning as a management tool, mainly to give quality 

processes and handle future situations. Identifies problems that are not in the enhancement of 

strategic planning as a management tool, confirming the hypothesis that the issue is the 

perception of the director and character conservative and centralizing the administration of the 

institution, which does not value the participatory strategic planning as a management tool. 

 

Keywords: Strategic Management. Strategic planning. Management of private higher 

education institution. 
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1 INTRODUÇÃO 

A história da civilização é feita de mudanças contínuas. Quem não pode adaptar-se 

não pode sobreviver. O que torna o mundo de hoje inteiramente diferente não é o fenômeno 

da mudança em si, mas o ritmo. Não é mais possível, hoje em dia, prever futuras linhas de 

ação com base apenas no conhecimento do passado e do presente. 

As mudanças rápidas exigem inovações rápidas para que uma instituição possa ter 

condições de competir e sobreviver, apesar do aumento dos custos e dos riscos envolvidos 

nessas inovações. Tais aspectos aumentam a importância do planejamento no ciclo 

administrativo de uma instituição. 

O planejamento estratégico participativo atualmente é visto com relativa popularidade 

nas comunidades acadêmicas e empresariais no Brasil. Inúmeros artigos e livros são 

publicados, descrevendo seus aspectos e enfatizando suas dimensões positivas e negativas. 

Alguns estudiosos confirmam que o planejamento estratégico só é possível quando se 

convive com um ambiente de estabilidade e de grande organização. Há os que acreditam que 

só é válido para grandes organizações, sendo que já foi constatado que o planejamento 

estratégico pode ser usado em todas as organizações, independente do seu ramo de atividade e 

seu porte. 

Pode-se definir planejamento estratégico segundo Almeida (2001) como sendo uma 

técnica administrativa que procura ordenar as ideias das pessoas, de forma que se possa criar 

uma visão do caminho que se deve seguir (estratégia) ordenando as ideias, onde são 

identificadas as ações, que são parte integrante da implementação do plano estratégico, para 

que, sem desperdício de esforços, caminhe na direção pretendida. 

De acordo com Serra (2004, p. 36), o Planejamento Estratégico é uma ferramenta que 

indica os caminhos de onde se está, para aonde se quer chegar, agindo proativamente para se 

antecipar as mudanças, minimizando as ameaças e potencializar as oportunidades. Destaca 

ainda que o planejamento estratégico é uma técnica administrativa que ordena as ideias em 

função dos objetivos das instituições, a partir do pensamento estratégico da organização, com 

o respaldo do ambiente intermediário e operacional. 

Diante do novo contexto, a expansão das atividades organizacionais, a abertura para 

análise multidimensional, a internacionalização e a globalização tornaram muito complexa a 

gestão das organizações, inclusive nas instituições privadas de ensino superior. Para se 

adequarem a este ambiente, as organizações utilizam-se, dentre outras, da ferramenta 
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gerencial que é o planejamento estratégico e da gestão da competitividade. 

O planejamento estratégico, apesar das diversas críticas a sua utilização tradicional 

(MINTZBERG, 1994; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000), é sem dúvida a 

técnica mais utilizada para a definição de ações estratégicas nas organizações (RIGBY, 2001). 

Rigby (2001) em survey sobre as ferramentas de gestão mais utilizadas constatou que em 

1999, 95% das empresas pesquisadas na América do Sul, utilizavam o planejamento 

estratégico. 

Em outro survey recente (BAIN & COMPANY, 2004) verificou-se a utilização das 

principais ferramentas de gestão por empresas brasileiras e constatou-se que 84% destas 

empresas utilizam o Planejamento Estratégico (principal ferramenta em conjunto com o 

benchmarking) e 73% possuem e se utilizam de declarações de Visão / Missão. 

No entanto, devido às características únicas das IES, o uso do planejamento estratégico 

precisa ser adequado pelo fato de serem diferentes das usadas na atividade empresarial. 

Ademais aborda o planejamento estratégico como uma metodologia administrativa integrativa 

que exige a participação de todos os setores da organização, visto que, trata da organização 

como um todo, onde a falha em um dos departamentos pode afetar toda a empresa, destacando 

que o planejamento estratégico é uma ferramenta para administrar não somente o agora, mas, 

e principalmente, o futuro, a partir do presente. 

A priori observa-se o aumento do número de instituições privadas gerando um ambiente 

que requer mudanças constantes e necessidade de desenvolvimento por parte dessas 

organizações, que buscam maior desempenho e qualidade de serviço. Nesse sentido, busca-se 

analisar o ambiente organizacional tendo como objeto de estudo o uso ou não do 

planejamento estratégico em uma instituição de ensino superior privada, situada na cidade de 

Arapiraca, Estado de Alagoas.  

1.1 Justificativa 

O planejamento estratégico participativo, na verdade, não serve apenas para projetar o 

futuro, mas construí-lo, evitar ao máximo as surpresas, racionalizar o processo de tomada de 

decisões e garantir o sucesso da instituição em seu ambiente futuro. Isso não significa 

formular um plano e esperar que as coisas aconteçam exatamente conforme o planejado. 

Planejamento é um processo dinâmico, necessariamente flexível para incorporar as mudanças 

imprevistas do ambiente. Não significa dizer também que a instituição deve apenas esperar 

que as coisas aconteçam. 
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E considerando, principalmente, as dificuldades da instituição de ensino superior em 

administrar o seu empreendimento, procura-se com este trabalho apresentar um estudo que 

possa ser utilizado pela mesma como forma de melhorar o seu desempenho administrativo, 

pedagógico e operacional. Salientando ainda que, embora esse trabalho não procure 

generalizações, nada impede que ele venha servir de incentivo para que outras instituições de 

ensino superior possam utilizar técnicas administrativas adequadas à sua realidade, utilizando-

se do planejamento estratégico participativo. 

O planejamento estratégico é, portanto, uma atividade que se reveste de importância, 

não apenas por promover a integração entre os diversos setores e ambientes da organização, 

mas, sobretudo, por indicar os caminhos a serem trilhados, visando eliminar as ameaças e 

melhor aproveitar as oportunidades de mercado, dando consistências à consecução dos 

objetivos organizacionais.  

Exige, por outro lado, o estabelecimento de metas, objetivos e um bom gerenciamento 

de recursos humanos e de materiais, incluindo a questão financeira, estabelecendo também de 

modo claro e plausível, a missão e visão de futuro das instituições, daí ser também relevante o 

presente trabalho diante da amplitude de estudo que oferece. 

Além disso, outro aspecto que influenciou na escolha deste estudo foi o relevante 

crescimento do número de instituições de ensino superior privada na cidade de Arapiraca/AL 

e as dificuldades por elas enfrentadas, no sentido de obter sucesso em um ambiente tão 

competitivo. Em síntese, o trabalho se justifica também pela oportunidade para entender com 

maior profundidade o processo de planejamento da instituição estudada, mas, e, sobretudo, 

pela oportunidade de contribuir de forma substancial com a organização. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Verificar a existência e a percepção sobre a importância do planejamento estratégico em 

uma instituição de ensino superior privada. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analisar a influência das variáveis ambientais, tanto externas quanto internas, sobre o 

desenvolvimento da IES; 
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 Diagnosticar as estratégias adotadas e correlacioná-las com as estratégias do 

planejamento estratégico participativo; 

 Identificar a viabilidade e propor a implantação do planejamento estratégico 

participativo. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho está distribuído em seis capítulos. O primeiro capítulo é a introdução, que 

situa o desenvolvimento do trabalho em todo seu contexto, como os argumentos que o 

justificam, os seus objetivos e objeto de estudo que é uma instituição de ensino superior 

privada de Arapiraca-AL. 

No segundo capítulo, foi abordada a base conceitual. Nele, foi apresentado o 

planejamento estratégico na visão conceitual, sua evolução na linha do tempo, como processo 

e como sistema. Mostra o planejamento estratégico na visão das escolas do planejamento, 

entre outros aspectos.  

Após a apresentação da teoria que fundamenta o presente trabalho, foi apresentado no 

terceiro capítulo, o planejamento estratégico nas Instituições de Ensino Superior – IES, que 

mostra as necessidades das IES em instituírem um planejamento estratégico, sobretudo para 

lidar com o futuro e dar consistência às atividades acadêmicas e sobreviver com propriedade 

de mercado, incluindo o contexto da competitividade.  

Com a base conceitual já esplanada, foi apresentado no quarto capítulo, à metodologia 

da pesquisa. Ele é composto pelos seguintes tópicos: delimitação da pesquisa, caracterização 

da organização em estudo, amostra pesquisada, método de coleta de dados e tipo de análise e 

interpretação de dados. 

O quinto capítulo destinou-se a apresentar e analisar os dados colhidos em campo. 

Neste capítulo, os dados foram divulgados com base na teoria relatada. Nele foram expostos 

os resultados da pesquisa realizada sobre planejamento estratégico na IES em estudo. E ainda 

neste capítulo, também mostra o perfil dos funcionários, bem como os resultados e análise da 

pesquisa, constatando que a empresa é administrada de maneira empírica de caráter 

centralizador e que não valoriza o planejamento estratégico participativo como instrumento de 

gestão, não tem formalmente estabelecida a missão, nem tampouco, a visão de futuro. 

Finalmente, no sexto capítulo, foi exposta a conclusão do trabalho desenvolvido e em 

seguida é apresentada algumas sugestões para pesquisas futuras. 
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2 BASE CONCEITUAL 

 

Este capítulo trata do planejamento estratégico na linha do tempo, descrevendo de modo 

objetivo a sua evolução histórica, situando também o planejamento estratégico no contexto 

das escolas do planejamento, com abordagem individualizada de cada uma delas, tratando 

também do planejamento estratégico como processo sistêmico. 
 

2.1 Planejamento estratégico na linha do tempo 

 

Partindo-se do princípio de que planejar é uma maneira de organizar ideias, estabelecer 

metas em função de um objetivo, e de acordo com as evidências expressas no livro A Arte da 

Guerra, 2ª edição, publicado pela editora WMF Martins Fontes, 2009, a arte de planejar não é 

uma coisa nova, mas uma atividade que vem desde a era antes de Cristo tendo sua 

centralidade na arte da guerra com destaque para Sun Tzu, general comandante dos Reinos 

Combatentes, por volta de 400 a 320 anos a. C. enfatizava que “a guerra é a empresa essencial 

do estado, base da vida e da morte, o caminho para a sobrevivência ou a extinção, e por isso 

deve ser profundamente ponderada e analisada”. (SAN TZU, IN ARTE DA GUERRA, 2010, 

p. 18).  

Isto significa que planejar, de início, exige ponderação e se pensa as estratégias para se 

conquistar objetivos, é o que se observa em Maquiavel, em o Pequeno Príncipe, publicado em 

1532, ao demonstrar o pensamento republicano em unificar as potências da península Itálica, 

destacando que o pequeno príncipe como um herói resoluto e frio, com a missão de assegurar 

estabilidade política, articular alianças e construir cenários futuros visando à preservação do 

homem e à restauração da justiça, deixando transparecer que a guerra é a continuidade política 

que deve ser estrategicamente planejada. 

Neste contexto, sendo o planejamento estratégico essencial para o Estado, ele reflete o 

pensamento da macro administração que, para alcançar seus objetivos utiliza-se de táticas e de 

estratégicas, ou seja, de meios para a consecução de seus objetivos, na busca de alternativas 

para atender as necessidades do momento, vislumbrar cenários e dar estabilidade no agora 

prospectando cenários futuros, para, combatendo as ameaças, viabilizar políticas para 

diminuir as incertezas e potencializar as oportunidades, de maneira estruturada. 
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Na visão histórica, o fato é que o planejamento estratégico tem como escopo as táticas 

militares, incluindo o estudo do potencial do inimigo, para, a partir daí, montar estratégias 

para neutralizar as forças e vencer as tropas inimigas, levando em consideração seu potencial. 

Na visão de Sun Tzu, sem precipitar a ação, levada pelo medo e o ódio. Implica em se dizer 

que no mundo corporativo não se pode precipitar ações sem antes planejá-las em função do 

que se deseja. Significa dizer que todo e qualquer planejamento exige equilíbrio e adequação 

dos meios através de estratégias que possam caminhar para o resultado desejado, exigindo 

controle e racionalidade e análise do comportamento do concorrente e de cada variável  que 

possa interferir positiva ou negativamente no resultado. Para se chegar ao melhor resultado é 

preciso conhecer o mercado, ter pessoal devidamente qualificado, ter um ambiente que 

propicia o interrelacionamento e, sobretudo, conhecer o ambiente em que se atua ou que se 

vai atuar, analisando-se a acessibilidade e as forças da concorrência, para então se adequar as 

estratégias compatíveis com as condições de mercado e a estrutura organizacional.  

O fato é que mesmo não se tendo estudos científicos fidedignos sobre a era inicial do 

planejamento, não há como negar que tal fenômeno é uma atividade antiga, cujos indícios 

podem estar relacionados com as grandes obras da antiguidade, como por exemplo, as 

pirâmides Quéops, Quéfren e Miquerinos, construídas pelos faraós, a 3200 a 2300 anos antes 

de Cristo, na conquista das Grécia, Fenícia, Palestina, Egito e outros países, Alexandre 

Mágno, então rei da Macedônia, de 336 a 23 a. C, entre outros fatos.  

No contexto social, o Planejamento Estratégico aparece por decorrência da necessidade 

do inter-relacionamento e interação social, devendo-se considerar que as pessoas mesmo 

vivendo o hoje estão sempre preocupadas com o amanhã fazendo planos para suas conquistas, 

refletindo-se no âmbito empresarial, visto que o planejamento representa uma ferramenta para 

uma tomada de decisão consciente, sobretudo, com referência ao futuro na perspectiva de 

otimizar os recursos e a sustentabilidade dos negócios, se tornando nesse aspecto, uma 

necessidade para identificar, analisar e avaliar as melhores alternativas pertinentes à tomada 

de decisão. (SILVA, 2008, p. 36). 

Voltando aos aspectos históricos do planejamento estratégico, principalmente a partir do 

século XVIII, surgem novos marcos como, por exemplo,  a Revolução Industrial, que a 

produção em massa necessita planejar a produção em função da demanda, inserindo-se o 

planejamento das vendas. Começava-se a desenvolver a preocupação com a criatividade em 

função da competitividade visando atrair novos consumidores e alavancar os negócios, 
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aguçando-se as relações sociais e a capacidade de produção para os consumidores, 

entendendo-se que produzir bons produtos seria o caminho para aumentar a demanda.  

 Nessa perspectiva, Cavalcanti (2008, p. 23), afirma que a Revolução Industrial foi uma 

das “responsáveis por modificações importantes na forma de produzir, determinando grandes 

avanços nas economias dos países que as sediaram”. 

Significa dizer que todo e qualquer planejamento exige equilíbrio e adequação dos 

meios através de estratégias que possam caminhar para o resultado desejado, exigindo 

fundamentação teórica. 

Com o início da Segunda Guerra Mundial, tanto a demanda quanto a produção sofrem 

uma retração, surgindo daí a era do planejamento estratégico do marketing. Sua principal 

ideologia é conhecer os anseios do mercado para melhor planejar o produto, visto que mesmo 

com o fim da mencionada guerra, a economia continuava fragilizada, exigindo das empresas a 

busca de consumidores, que conforme Silva (2008, p. 18), “deveriam perceber a sensibilidade 

do mercado como capacidade para ofertas e desenvolver estratégias para influenciar o cliente 

a contribuir, de forma direta, para a consecução dos objetivos institucionais, através da 

demanda”.  

Pode-se, por outro lado, cada um a seu tempo, destacar como expoente do 

planejamento, Frederick Winslow Taylor, (1865-1917), que com respeito à administração 

defendia, segundo Maximiano (2000, p. 56),  o estudo dos tempos e movimentos, 

padronização de ferramentas e instrumentos, padronização de movimentos, entre outros 

aspectos. Fica claro que mesmo sem falar em planejamento, todas essas atividades, 

intrinsecamente exigiam um planejamento formal, consistindo, no mínimo, em sistematizar e 

planejar o processo de produção, desenvolvendo, sobretudo, a preocupação com a 

produtividade.  

Outro expoente ligado ao planejamento foi Henri Fayol (1841-1825), que destacava 

como fundamento da administração, o planejamento, organização, direção e controle, cujos 

elementos são até hoje aplicados com muita intensidade nas empresas de todo o mundo. 

Defendia, entre outros aspectos, conforme ainda Maximiano (2000, p. 61), “a divisão do 

trabalho, a autoridade e responsabilidade, a unidade de comando, a equidade, a estabilidade de 

pessoal, a iniciativa e o espírito de equipe, o que deixa evidente a necessidade de 

planejamento, deixando explícito que as atividades organizacionais precisam ser devidamente 

planejadas.  
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Max Weber, cientista alemão e também um dos precursores da administração 

moderna, em sua obra publicada na década de 20, fincava os princípios da administração num 

conjunto de regras de controle, denominado de burocracia, centrada em três tipos de 

autoridades: a autoridade tradicional com foco nos usos e princípios, a autoridade carismática 

tendo como base as qualidades do indivíduo/líder e a autoridade legal-racional fundada em 

normas impessoais e racionais como eixo os direitos e obrigações.  

Preconizava que um sistema organizacional seria melhor operado se nele houvesse 

pessoas competentes/especializadas o que também naturalmente exigiria forte planejamento 

visando dar qualidade, notadamente ao controle operacional das organizações, caracterizado 

pela ordem hierárquica, deixando transparecer que o poder de decisão se restringe aos cargos 

chaves. Não significa que as atividades não sejam planejadas, muito pelo contrário, exige um 

rigoroso planejamento, definindo a ação de cada setor e como deve se comportar ante os 

procedimentos burocráticos, devendo-se destacar que o pior da burocracia não é o controle em 

si, mas suas disfunções que interferem de forma negativa em todo o processo organizacional. 

Nessa esteira de pensadores, não há como se esquecer Henry Ford (1863 a 1917), 

empresário norte-americano criador da Ford Motor Company, destacado por ter implantado a 

linha de produção móvel, processo, aliás, que se tornaria universal, notadamente por 

estabelecer padrão de produção em linha, até hoje usado, principalmente pelas montadoras de 

automóveis, centrado no princípio de produção em massa, consistindo na divisão do trabalho, 

onde cada pessoa teria uma atividade fixa, o que por certo tolhia a criatividade dos 

funcionários, que se preocupava apenas em realizar uma tarefa, de forma mecânica. 

 

2.2 As Escolas do Planejamento 

 

Com o decorrer do tempo os estudiosos da administração começaram a aprofundar o 

conhecimento sobre planejamento estratégico, dando origem segundo Cavalcanti (2008, p. 

29), as “dez escolas do planejamento estratégico”. Estas escolas conforme ainda o autor, estão 

distribuídas em três grupos: a) as escolas de natureza prescritivas, b) escolas qualificadas, c) 

escola da configuração. 

No primeiro grupo, estão às escolas prescritivas, quais sejam, a do Design, do 

Planejamento e do Posicionamento, aquelas segundo Cavalcanti (2008), as mais interessadas 

em saber como as estratégias deveriam ser formuladas, do que e como foram concebidas. No 



Capítulo 2                                                                                                           Base Conceitual  

 

 

9 

 

caso da Escola do Design, que ganhou consistência nos anos 60 do século XX, se 

notabilizando principalmente, segundo Cavalcanti 920080, pelo trabalho de Philip Selzinic e 

Alfred D. Chandler. Desenvolve a concepção de que o planejamento deve levar em conta que 

as estratégias representam uma equação entre as capacidades internas e as possibilidades 

externas.  Preocupam-se assim, com os pontos fortes e fracos da organização, levando, por 

decorrência, a quatro estágios: o estágio de sobrevivência, de manutenção, de crescimento e 

de desenvolvimento que poderão ser identificados na matriz de SWOT, cuja sigla se origina 

de quatro palavras inglesas: Strength (Força), Weakness (Fraqueza), Oportunities 

(Oportunidades) e Thearts (Ameaças), trazidas para a Língua Portuguesa como FOFA, ou 

seja, Debilidades, Oportunidades, Fortalezas e Ameaças, conforme mostra a figura 1, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 – Matriz de SWOT 

Fonte: Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau, v.2, n.3, p.01-21, Sem II. 2008 

Edição Temática TCC’s II. 

 

O estágio de sobrevivência indica as fraquezas ou pontos fracos da empresa e que ela 

tem grandes problemas. O segundo estágio, o de manutenção, indica que a empresa está 

vulnerável e precisa reformular suas estratégias compatibilizando suas forças frente às 

ameaças. O terceiro mostra que os pontos fracos da organização estão impedindo seu 

crescimento, devendo fortalecer seus pontos fortes para combater as ameaças e melhor 

aproveitar as oportunidades, enquanto que no quarto estágio, o de desenvolvimento, 

possibilita o melhor aproveitamento das oportunidades. 

O certo é que cada estágio exige estratégias diferentes. No primeiro exige que a 

empresa trabalhe fortemente seus pontos fracos, suas fraquezas, visando eliminar suas 
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debilidades para lidar com as ameaças, para, a partir daí poder enfrentá-las e fortalecer seus 

pontos fortes para crescer e alavancar seu sucesso (desenvolvimento) melhor se aproveitando 

das oportunidades, de acordo com cada cenário e diagnóstico levantado. 

É preciso, pois, independente de cada cenário, analisar o ambiente interno e externo 

avaliando criticamente cada situação por meio do cruzamento das oportunidades e ameaças, 

pontos fortes e fracos, por meio de um diagnóstico consistente para então determinar as 

estratégias adequadas para cada estágio identificado, dando novos rumos para a organização. 

Assim, pode-se destacar que a principal função do diagnóstico estratégico, segundo Silva 

(2008, p. 39), “é identificar os pontos fortes e os fracos e quais os fatores que estão 

interferindo negativa ou positivamente, montando-se a partir desta identificação as estratégias 

que podem contribuir para melhor aproveitar as oportunidades e eliminação das ameaças e 

que pontos trabalhar para melhorar o desempenho da organização. 

E ainda, pode-se destacar que a principal função do diagnóstico estratégico é 

identificar os pontos fortes e fracos e quais os fatores que estão interferindo de forma negativa 

ou positiva, se remontando as estratégias que podem contribuir para melhor aproveitar as 

oportunidades e eliminação das ameaças e que pontos trabalhar para melhorar o desempenho 

da organização. 

Os pontos fortes são as forças, os pontos de destaque, na instituição, que a favorecem 

no cumprimento do seu propósito. São, segundo o autor, as variáveis internas e controláveis 

que propiciam uma condição favorável para a empresa em relação a seu ambiente interno. É 

uma condição interna da organização capaz de auxiliar, substancialmente e por longo tempo, 

o seu desempenho no cumprimento da missão e na consecução dos objetivos organizacionais. 

Representam, assim, as características da organização, tangíveis ou não, que podem 

influenciar positivamente seu desempenho, podendo-se incluir, o conhecimento e respeito à 

marca, redes de distribuição e cobertura de mercado, presteza no atendimento, recursos 

industriais e de logística, pessoal qualificado, competente e motivado, qualidade de processos, 

etc. 

Pontos fracos, por sua vez, são ainda, conforme Oliveira (2010), “características 

negativas, na instituição, que a prejudicam no cumprimento do seu propósito. São as variáveis 

internas e controláveis que provocam uma situação desfavorável para a empresa em relação 

ao seu ambiente”. É, portanto, uma condição interna à organização, atual ou em potencial, 

capaz de dificultar substancialmente o seu desempenho ou o cumprimento da missão e a 
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consecução dos objetivos. São ações e comportamentos que podem prejudicar a organização, 

influenciando negativamente o seu desempenho. Podem estar representados por falta de 

qualificação profissional, pessoal mal treinado e desmotivado, atendimento inadequado, falta 

de integração entre os setores da organização, falta de recursos, entre outros aspectos, o que se 

identificará através de um diagnóstico interno. 

O diagnóstico neste sentido é, sem dúvida, uma peça relevante não só porque mostra a 

realidade da empresa, mas, também, porque denota as necessidades, fraquezas e pontos fortes 

da organização, cujos resultados deverão ser consubstanciados em relatório, os quais são 

fundamentais para determinar as estratégias a serem implementadas, visando a eliminação das 

fraquezas e fortalecimento das forças.  

Para a realização do diagnóstico é importante que seu executor possa dispor de um 

checklist, ou seja, uma relação que possa identificar todos os recursos humanos e materiais 

existentes na organização, distribuídos por setores, cabendo ao analista do relatório avaliar os 

pontos fortes e as fraquezas da empresa, bem como as necessidades, sugerindo as soluções 

para os problemas detectados e a potencialização das forças da empresa, orientando a melhor 

tomada de decisão e a postura estratégica da organização, levando aos gestores da 

organização gerenciar bem as capacidades organizacionais para determinar o rumo da 

instituição, planejando e fomentando desde que possam compatibilizar essas capacidades 

internas com as possibilidades externas. 

 

Conhecimento de mercado 

Assistência Produtos e serviços 

ao consumidor 

 

   

Produtos P&D 

  

Recursos Humanos            Finanças Marketing  

_____________________________________________________ 
Figura 2.2 – Pontos fortes e fracos 

Fonte: Maximiano (2000) 
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Já a Escola do Planejamento Estratégico que segundo Cavalcanti (2008, p. 34), se 

desenvolveu paralelamente à do design, tendo como principal mentor Igor Ansoff (1965), teve 

seu auge em 1970. Embora se assemelhe com a Escola do Design, fundamenta que o 

planejamento deve ter como base as estratégias decorrentes de um processo formal 

sistemático. Ou seja, entendendo a organização como um todo e não como departamentos 

isolados, partindo do executivo principal, o que quer dizer da macro administração, inserindo 

a análise e avaliação do ambiente interno e externo da instituição. 

Caracteriza-se, segundo Cavalcanti (2008, p. 34), “pela decomposição de estratégias 

para assegurar o êxito de sua implantação”, cuja operacionalização das estratégias, ainda de 

acordo com o autor “dá origem a todo um conjunto de hierarquia de planos, em diferentes 

níveis e com diferentes perspectivas de tempo. No topo, estão os planos estratégicos de longo 

prazo, com origem no pensamento estratégico organizacional, que se transforma em planos de 

médios prazos que, por sua vez, dão origem aos de curto prazo. Ou seja, parte do pensamento 

estratégico, da decisão da macro administração, passando em seguida pela área intermediária 

ou tática onde são delineados os planos, seguindo para o ambiente de tarefas. No ambiente 

macro, delineia-se os propósitos/objetivos da macro administração que são transformados em 

planos/projetos pelas áreas gerenciais, que, por seu lado, montam as estratégias, orientando 

sua execução, pelo ambiente de tarefas ou ambiente operacional, conforme mostra a figura 

2.3, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 2.3 – Níveis de planejamento 

                                                           Fonte: Adaptação Silva (2008)  
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Como se pode observar na figura 2.3, o Planejamento Estratégico é uma prerrogativa 

da Alta Administração (macro administração). Define o comportamento futuro da organização 

ou ainda as estratégias corporativas ou estratégias de negócios. Representa a ideologia da 

empresa, o pensamento da macro administração, da estrutura do poder, visando objetivos 

futuros. Uma visão estratégica, em geral, de longo prazo. Para isso, é preciso, em primeiro 

plano, se identificar claramente o momento atual da organização. Isto é, o que a empresa é, o 

que faz e como está no agora e o que pretende ser no futuro, em relação ao seu negócio. Já no 

nível intermediário ou tático, o planejamento consiste em planos táticos ou estratégias 

funcionais. Define o comportamento futuro das áreas especializadas da organização, 

estabelecendo as estratégias organizacionais. Ou seja, transforma os objetivos da macro-

administração em planos estratégicos ou setoriais. Isto é, transforma os objetivos gerais em 

objetivos específicos e metas concretas, mensuráveis, plausíveis de serem atendidas. Define, 

conforme Maximiano (2000, p. 238), “a linha de ação que colocam em prática os objetivos 

estratégicos organizacionais”. Decide, por exemplo, as estratégias de marketing, que 

administra a relação da empresa com o mercado, finanças que administra os recursos 

financeiros da organização, recursos humanos que administra a relação da empresa com seus 

empregados, entre outros aspectos. 

Para Silva (2008), os planos funcionais, por sua vez, explicam como às ações 

estratégicas serão realizadas. Consiste na orientação de tarefas relacionadas ao planejamento e 

planos estratégicos, ou seja, a execução das tarefas para a consecução dos objetivos 

estratégicos da organização, levando em consideração os valores, a visão, a missão e os 

objetivos estratégicos. Detalha as estratégias, as metas e os planos de ação, destacando 

especialmente o que e como deve ser feito, detalhando a prática de cada ação, conforme a 

estrutura constante da figura 2.4, a seguir.  
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Figura 2.4 – Elementos constitutivos de um planejamento estratégico 

Fonte: Adaptado Silva (2008) 
 

Como se percebe na figura acima, as determinações estratégicas se iniciam com a 

decisão da macro administração, ou seja, pela estrutura do poder da empresa, vislumbrando 

objetivos futuros. Entretanto, para que isso ocorra faz-se necessário, em primeiro plano, se 

identificar claramente o momento atual da organização, seus valores, a missão, a visão de 

futuro, os objetivos estratégicos, para, a partir daí se determinar as metas, planos e os 

objetivos estratégicos. 

Valores – representam a ideologia da empresa. São ideias nas quais segundo Serra, 

Torres & Torres, (2004, p. 44), “a empresa acredita e defende” Servem como motivação 

institucional, desde que disseminados, aceitos e internalizados por aqueles que estão inseridos 

no contexto da empresa. Representam as convicções dominantes, as crenças básicas que 

permeiam as atividades e as relações da organização com os seus ambientes interno e externo 

pontificado por sua visão estratégica. 

Missão - A missão é outro componente essencial para o estabelecimento do 

planejamento estratégico. É uma declaração formal da empresa que deve refletir sobre razão 

de ser da empresa, qual o seu propósito e o que faz, devendo: 

 Destacar as suas atividades, incluindo os mercados a quem serve, as áreas geográficas 

em que atua e os produtos e serviços que oferece;  

 Enfatizar as atividades que a empresa desempenha, e as que a diferenciam de todas as 

outras empresas do mercado;  
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 Transmitir o que a empresa quer dizer de forma clara, concisa e interessante.  

Para se formular a missão é interessante se responder algumas questões, como, por 

exemplo: 

 Que clientes ou grupo de clientes a empresa atende ou pretende atender?  

 Que produtos ou serviços a empresa oferece ou pretende oferecer?  

 Que necessidades de mercado a empresa atende?  

 Qual é o mercado em que sua empresa compete?  

 Qual é o diferencial tecnológico dos produtos e serviços da empresa em relação à 

concorrência?  

 Que valor ou benefícios adicionais seus clientes obtêm quando escolhem sua empresa 

em lugar da concorrência?  

 Qual é o comprometimento da empresa em relação aos seus objetivos econômicos de 

sobrevivência, crescimento e lucratividade?  

 Qual é a imagem que a empresa tem ou pretende ter perante seus clientes e a 

comunidade em geral?  

 Qual é a atitude da sua empresa em relação aos seus funcionários?  

 Com que velocidade as respostas às questões anteriores mudam?  

Por outro lado, ao se formular a missão deverá também responder o que a empresa é, 

considerando que missão é um valioso instrumento para motivar o pessoal interno, podendo 

no decorrer do tempo sofrer alterações, pois, assim como a própria administração estratégica, 

a missão também é uma ferramenta dinâmica, podendo mudar sempre que os objetivos da 

empresa também mudam. 

Convém destacar que a missão tem como fundamento difundir um ideal forte e 

transmitir uma imagem concreta e perceptiva da empresa, principalmente, pelos clientes 

internos, servindo de motivação para eles.      

A missão conforme preceitua Serra, Torres & Torres (2004, p. 48), “é a explicação por 

escrito das intenções e aspirações da organização”. Seu objetivo é fazer com que os clientes 

possam internalizar o espírito da empresa, de forma que possam concentrar os esforços para 

seu cumprimento, para alcançar os objetivos organizacionais, o que corrobora o pensamento 

de Kotler, Haye e Bloom (2002, p. 168), ao dizer que o “enunciado da missão define a 

finalidade central da empresa e orienta tanto as atividades diárias como os caminhos que ela 

percorrerá no futuro”. É, portanto, a razão de ser da própria organização.  



Capítulo 2                                                                                                           Base Conceitual  

 

 

16 

 

Uma empresa de consultoria e treinamento de recursos humanos, por exemplo, poderia 

ter como missão: 

 

Promover a melhoria, desempenho e desenvolvimento profissional e sócio-cultural 

de empresários, profissionais liberais e de instituições público-privadas, através de 

consultoria, treinamento e capacitação de recursos humanos em todos os níveis, 

visando o a eficiência e eficácia de seus desempenhos no campo de trabalho. 

(SILVA, 2008, p. 39). 
 

 

Ao se analisar esta missão, observa-se claramente que ela diz o que a empresa faz, 

para quem faz e como faz. Explicita a intenção da organização como razão de sua própria 

existência. 

Visão de Futuro – Para Serra, Torres & Torres (2004, p.42), a visão pode ser definida 

como sendo “a percepção das necessidades do mercado e os métodos pelos quais uma 

organização pode satisfazê-las”. 

Pode-se também dizer que visão de futuro é uma diretriz para gerar compromisso com 

o desempenho organizacional, visando consolidar a missão da organização. Ou seja, seu 

propósito ou objetivo maior. 

Ao se estabelecer a visão de futuro, faz-se necessário se prevê as condições em que a 

empresa/instituição se encontrará no futuro, para assim se determinar os objetivos também 

futuros, levando-se a questionar: 

a) O que a empresa será? 

b) O que ela fará para conseguir seus objetivos? 

c) Como e onde a empresa estará em determinado tempo? 

Com isso, definem-se os objetivos, o que a organização deseja alcançar, o que torna 

necessário uma análise das condições ambientais e dos recursos disponíveis e os efeitos que 

eles poderão produzir para o alcance dos objetivos desejados, considerando-se as 

circunstâncias atuais e futuras e os desafios que se tem pela frente, conforme mostra a figura 

2.5, a seguir: 
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 Figura 2.5 – Roteiro de Determinação de Estratégia. 

Fonte: Bethlem (2009) 

A Escola do Posicionamento tem como marco inicial os anos de 1980, tendo como 

expoente basilar Michel Porter. Foca em particular, a relevância das estratégias como técnica 
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como as estratégias são formuladas, mas, com os conteúdos delas, cabendo a cada instituição 

defini-las e sistematizá-las a partir de seu próprio contexto, de acordo com as necessidades 

apresentadas, adequando-as às exigências do mercado. Na visão de Porter (1998, apud 

BALLESTERO-ALVAREZ, 2011, p. 13), para que as empresas montem suas estratégias 

competitivas, no contexto de mercado, “é preciso levar em conta cinco forças: entrantes, 

fornecedores, concorrentes, substitutos e clientes”, conforme mostra a figura 2.6, a seguir: 
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Figura 2.6 - As cinco forças de Porter 

Fonte: Adaptado de Ballestero-Alvarez, 2011, p. 13 

 

Esta figura, conceitualmente, mostra que as instituições deverão avaliar as variáveis 

acima, levando em consideração, conforme Ballestero-Alvarez (2011), a quantidade de 

fornecedores, sua concentração, tamanho do mercado, importância e níveis de produção, bem 

como as estratégias de diferenciação. Neste aspecto conforme Silva (2008, p. 38), consiste, 

 

na capacidade de planejar  e estabelecer parâmetros de desempenho compatíveis 

com sua estrutura, locando recursos suficientes e necessários para fortalecer suas 

estratégias e posicionamento de mercado, considerando que a diferenciação pode 

centrar-se na qualidade, no valor agregado, no custo benefício e no prestígio para o 

cliente. 
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promovendo, por decorrência, melhor posicionamento da empresa no mercado. Deve, por 

conseguinte, estabelecer um padrão de uniformidade de seus produtos e serviços, ter rapidez 

na entrega, adotando uma filosofia de excelência do atendimento de seus clientes, agregando 

valor que o cliente reconheça como benefício. 

Pode ainda montar suas estratégias com foco na liderança de custos, caracterizada pela 

minimização dos custos, a partir da qualidade de projetos, processo de produção ajustado e 

sem desperdícios, tendo como consequência a eficiência que gera produtividade, e pela 

ENTRANTES 

Ameaças de 

novos 

concorrentes 

CONCORRENTES 

 Rivalidade interna 

CLIENTES 

Poder de 

negociação e 

barganha 

FORNECEDORES 

Poder de negociação 

e barganha 

SUBSTITUTO 

Ameaças de 

produtos ou 

serviços 



Capítulo 2                                                                                                           Base Conceitual  

 

 

19 

 

inovação e uso adequado de tecnologia e força de trabalho, inferindo em todo o processo e 

percurso da cadeia produtiva podendo oferecer produtos da mesma categoria, a preços 

menores que a concorrência ou ainda pela formação de parceria com fornecedores 

aumentando o poder de barganha. Isto é o poder de compra, devendo também considerar que 

produtos com preços menos agressivos poderão gerar maior rotatividade, promovendo, por 

decorrência maior lucratividade. 

Por outro lado, deve-se observar como está exposto na figura 2.6, acima, que a 

preocupação enfatizada por Porter (1998, apud BALLESTERO-ALVAREZ, 2011, p. 22), é 

com as forças externas da empresa. Isto, porém, não invalida a análise do ambiente interno, 

devendo-se considerar que os princípios defendidos por Porter se caracterizam como ações 

reativas e não proativas o que, de certa forma foge aos princípios do planejamento estratégico 

que visa, sobretudo, agir proativamente para se antecipar às mudanças com a mesma 

velocidade com elas ocorrem. 

O segundo grupo composto pelas escolas Empreendedora, de Aprendizagem, 

Cognitiva, do Poder, Cultural e Ambiental são classificadas como descritivas, por não se 

preocuparem com o comportamento do planejamento estratégico, mas, como as estratégias 

são formuladas.  

A Escola Empreendedora, por exemplo, defende a visão estratégica cujo foco no 

empreendedor é essencial para o sucesso da organização, caracterizada pela busca de novos 

negócios, com base no espírito de liderança, cuja estratégia centra-se na mente do líder. 

Transparece uma ação intuitiva, de forma empírica, o que de certa forma descaracteriza os 

princípios técnicos científicos do planejamento estratégico que se centra em pesquisa, em 

dados sobre o mercado e o cliente. Há de se considerar que mesmo a intuição sendo válida, 

não reúne dados consistentes para a formulação de um planejamento estratégico também 

consistente tornando o planejamento vulnerável. Mesmo que se o empreendedor seja 

visionário, pode incorrer em equívocos estratégicos, por falta de dados, de informações 

consistentes, deixando um vácuo em relação às oportunidades e ameaças futuras. 

A Escola Cognitiva defende que as estratégias são baseadas em conceitos e as decisões 

são tomadas também de modo intuitivo. Implica em se dizer que se fundamenta no 

autodidatismo, interpretando e decodificando mapas intuitivos e com isso trazem maior risco 

visto que não há dados que indiquem, de forma concreta, as incertezas 
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e nem as oportunidades futuras, implicando na  obtenção  dos  resultados,  embora  seus  

defensores  entendam  que  a cognição seja fundamental para formulação de estratégias. 

Porém, conforme situa Cavalcanti (2008, p. 40), embora seja potencialmente importante, “em 

termos práticos pode ser, na atualidade a de menor importância”, entre as dez escolas aqui 

apresentadas. 

A Escola do Aprendizado, por sua vez, entende conforme ainda Cavalcanti (2008), 

que o mundo é demasiadamente complexo para que as estratégias sejam desenvolvidas de 

uma só vez como visão e planos claros. 

Para Cavalcanti (2008, p. 40), “seus adeptos acreditam que as estratégias emergem 

quando as pessoas agindo individualmente, mas, na maioria dos casos, atuando coletivamente, 

aprendem a respeito de uma situação e avaliam a capacidade de sua organização lidar com 

ela”. Ou seja, procura formular estratégias para além do limite individual, considerando que 

elas devem fluir a partir do aprendizado da organização. Significa que as organizações 

precisam aprender com seus clientes, a eles adaptando às estratégias do negócio, devendo 

levar em consideração conforme Betlhem (1999, p. 20), que a aprendizagem é “uma 

desencadeadora de mudanças que, uma vez iniciadas, tendem tornar-se permanente e 

ininterrupta”, devendo-se entender que as estratégias, ainda de acordo com Betlhem (1999) é 

um conceito que “precisa ser aprendido”. É, preciso pois, aprender com o cliente, saber sua 

concepções, seu estilo, para então se adequar produtos e serviços a seu perfil, satisfazendo 

suas necessidades e desejos e, com isso não apenas satisfazer suas necessidades, mas, também 

seu desejos, ultrapassando suas expectativas. 

A Escola do Poder, esta tem como base a formação de estratégias como processo de 

negociação, dando ênfase ao uso do poder e política; e, trata as estratégicas como processo de 

negociação fazendo prevalecer o poder da macro administração, a qual poderá gerar conflitos 

com as forças internas em função do poder de mando, visto que o poder de cima para baixo 

nem sempre é aceito, gerando resistências dos clientes internos, o que, por decorrência poderá  

interferir no processo produtivo, refletindo-se concomitantemente no ambiente externo, 

refletindo-se também nos resultados e, consequentemente no conceito e posicionamento da 

organização perante seu mercado, destacando-se que a formulação das estratégias é realizada 

de acordo com o comportamento organizacional, devendo-se levar em consideração a 

influência da micro administração, devendo-se também levar em conta os aspectos relativos 

ao bem-estar do grupo como fundamento do clima organizacional, o qual poderá influenciar 
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fortemente o processo produtivo tanto de forma positiva, quanto negativa, interferindo na 

produção e durante toda a cadeia produtiva. 

Escola Cultural, sob a égide da cultura japonesa ascendeu principalmente a partir de 

1980. Tem como fundamento precípuo a cultura organizacional fundada em processo coletivo 

e cooperativo calcada nos valores e crenças da organização, expressos por sua missão 

considerando os recursos organizacionais, tendo como estratégias a tomada de decisão, assim 

como a inovação visualizando dificultar imitações pelos concorrentes, podendo-se citar como 

exemplo, o Toyotismo cuja filosofia centra-se na qualidade total e decisões coletivas com a 

participação dos funcionários nas tomadas de decisões da Toyota, empresa produtora de 

veículos, hoje, conceituada como uma das empresas que mais oferece diferencial de mercado, 

notadamente pela qualidade de seus produtos. 

Deste modo, fica evidente que uma escola que tem como princípio a formulação de 

estratégias baseadas em um processo social, fundamenta-se na crença e interação das pessoas 

pela aculturação de crenças como elemento sustentável de sua produção e de seu 

planejamento estratégico tendo o endomarketing como estratégia para satisfazer e dar 

sustentabilidade ao exomarketing. Ou seja, satisfaz seus clientes externos através da qualidade 

de seus processos e de seus clientes internos, ratificando a cultura organizacional como uma 

filosofia voltada para a excelência da qualidade contínua. 

A Escola Ambiental, por sua vez, semelhante à Escola Cultural, entende que o suporte 

da organização é dado pelas condições do ambiente institucional tendo na formação de 

estratégias, de um lado, a liderança e de outro a visão da própria organização, considerando, 

entretanto, que condições diferentes produzem comportamentos diferentes, o que revela 

princípios contingenciais. Ou seja, a formulação de estratégias é circunstancial, dependendo 

do momento e dos recursos disponíveis, o que também denota que as empresas com maior 

disponibilidade de recursos tendem a suplantar as concorrentes, considerando que as 

estratégias se dão diretamente relacionadas a cada setor ou segmento específico. Traz, 

portanto, a visão de que o ambiente é o elemento central das tomadas de decisões e da 

formulação das estratégias, onde o papel da liderança centra-se na compreensão e leitura do 

ambiente para consequentemente adequar suas estratégias. 

Escola da Configuração – a visão desta escola destaca, por um lado, a configuração da 

organização e de outro, o processo de estratégias como fator de transformação do ambiente 

organizacional, dependendo do tamanho e estrutura da empresa e do seu ciclo de vida 
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mudando as estratégias de acordo com cada estágio em que ela se encontra, adequando sua 

estrutura conforme Cavalcanti (2008, p. 49) “a determinado tipo de contexto”. Isto é, de 

acordo como os cenários e a realidade do momento  em  que  ela vive, tendo como principal 

finalidade a sustentação e a estabilidade organizacional conforme a política de 

competitividade pelo aprendizado, promovendo as mudanças pela adequação das estratégias a 

cada momento ou estágio, considerando seu nascimento, crescimento, maturidade, declínio ou 

revitalização, conforme mostra a figura 2.7, a seguir. 

 

 
Figura 2.7 - Fases de Evolução e Revolução na Transformação Organizacional 

Fonte: Estevão (2011) 
 

Por outro lado, há de considerar que a amplitude das mudanças, mesmo que 
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(2002), pela auscultação, incluindo as resistências às mudanças, os agentes do contexto, as 

restrições e elementos da alavancagem e sugestões dos agentes, desenvolvendo a concepção 

pertinente às diretrizes e fundamentos estratégicos, a mobilização dos grupos de trabalho, 

centralidade no aperfeiçoamento e dos gestores, divulgando e disseminando as estratégias 

visando o compromisso com os objetivos institucionais, para dar sustentação aos planos 

operacionais através de uma auscultação ou diagnóstico permanente reafirmando o 
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encontre buscando a melhor alternativa para uma tomada de decisão compatível com a 

necessidade de cada momento e contexto organizacional, conforme mostra a figura 2.8, a 

seguir. 

 

Figura 2.8 Etapas do processo de transformação organizacional 

Fonte: FISCHER, 2002, p. 155 
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mercado, numa perspectiva de qualidade, dando ao mesmo tempo consistência à gestão do 

negócio. 

Isto em outras palavras quer significar que planejar é apropriar e gerenciar visando, 

com segurança, alavancar o negócio com o menor risco possível, o que quer dizer que a 

gestão constitui um caráter de atuação que objetiva promover a organização, a coordenação, a 

mobilização e a articulação de todas as condições humanas e materiais, o que significa dizer 

que planejamento é uma atividade que precisa ser gerida com o intuito de garantir a qualidade 

dos processos e dos resultados previamente planejados, os quais estão intrinsecamente 

inseridos na ação e qualidade administrativa, o que está de acordo com Perfeito (2007), ao 

aferir que a gestão eficaz está alicerçada nos pilares da autonomia, da liderança, da 

participação da comunidade e da existência de recursos sob controle local, requerendo 

experiência e conhecimento técnico para, além de planejar, organizar, coordenar, dirigir e 

controlar as ações pré-estabelecidas com autonomia e comprometimento, devendo considerar 

que o planejamento é um processo dinâmico e crítico que a todo o momento deve ser 

avaliado. 

Deve-se entender que planejamento estratégico conforme preceitua Kotler, Hayes e 

Bloom (2002, p. 145), “é um processo de desenvolvimento e manutenção da adequação entre 

os objetivos da empresa e suas competências e as mutáveis oportunidades de mercado”. E, por 

isso, deve ser desenvolvido com metas claras e alcançáveis disseminadas entre todos os 

públicos de interesse tanto no âmbito interno, quanto externo visando gerar eficiência e 

eficácia pela motivação de todos os envolvidos, servindo também de base para orientar e 

reorientar os processos e os objetivos organizacionais. Portanto, uma atividade administrativa 

que precisa ser avaliada e bem gerenciada sempre, analisando-se também a estrutura 

organizacional para adaptá-la às exigências de mercado visualizando o futuro, indicando os 

caminhos que a empresa deve percorrer entre o agora e o amanhã, com eficiência e eficácia. 

É, assim, uma ferramenta de gestão que orienta o percurso da empresa de onde está para 

aonde quer chegar. 

Envolve, conforme Barbosa Brondani (2007), ideias claras sobre a missão da 

organização quanto aos objetivos, o segmento de mercado, o processo de produção, enfim, 

todas as áreas da empresa e, em particular as unidades de negócio, de forma sistêmica, 

incluindo a área geográfica que atua ou que pretende atuar, compartilhando a visão do diretor 

com seus empregados sobre a definição do negócio, alocação de recursos e a força 
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competitiva da empresa e a tecnologia, cujos elementos além de integrados, devem interagir 

simultaneamente, de maneira sincronizada e harmônica, vez que esses elementos constituem-

se a engrenagem do processo, podendo-se afirmar que a falha em um deles se refletirá no 

resultado do outro, prejudicando, por decorrência, o resultado final e, por conseguinte, no 

desempenho organizacional. 

Nessa perspectiva conforme Matias-Pereira (2011, p. 92), o planejamento estratégico 

“pode ser entendido como um processo interativo que se desdobra em etapas diferenciadas 

[...] sendo a racionalização do processo decisório”, cujas etapas, segundo ainda o autor, têm 

necessariamente o mesmo sentido daquelas identificadas no processo decisório, tais como 

mostrar o conhecimento da realidade, a definição de objetivos, escolhas de alternativas e das 

estratégias, tornar o pensamento estratégico da empresa em propósitos viáveis e 

estabelecimento das diretrizes de implantação, execução e controle das ações programadas. 

Consiste assim, em determinar as políticas que levem à empresa aos objetivos desejados, 

aproveitando racionalmente os recursos disponíveis postos a serviços do planejamento e dos 

objetivos organizacionais.  

Traz a concepção de que o planejamento é uma atividade contínua no tempo e no 

espaço desencadeando um processo com perspectivas futuras sedimentando cada ideia em 

ação concreta avaliando cada etapa conforme seus fins em todo o percurso de tempo 

pertinente ao planejamento, compatibilizando as metas com os objetivos programados, 

devendo-se considerar, como está claro, que o ato de planejar constitui-se em um processo 

contínuo envolvendo previsões e a racionalização de recursos materiais e humanos que 

precisam ser ajustados no decorrer do processo tanto em função das ações, como das 

conjunturas e cenários que poderão mudar no decorrer do tempo. 

Implica, por tudo isso, em dizer que o planejamento é muito importante para 

consolidar a política organizacional ao longo do tempo correlacionando-o com a visão e o 

pensamento estratégico da organização, visto que este representa o desejo da alta 

administração transformando em planos e projetos compatíveis com os propósitos desejados 

pela instituição, tendo como base motivadora o pensamento da macro-administração em 

consonância com a missão organizacional, os quais conforme Matias-Pereira (2011, p. 113), 

devem estar diretamente “relacionados ao processo de planejamento estratégico”, segundo 

ainda o autor como “um documento dinâmico de gestão que sinaliza decisões que devem ser 
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adotadas sobre a trajetória de atuação a ser seguida pela organização no esforço de cumprir 

sua missão”. 

Assume assim, uma metodologia gerencial que permite estabelecer os caminhos a 

serem seguidos pela organização, visando maior interação com o ambiente institucional, 

incluindo as macro-políticas disseminadas no ambiente tático e funcional, entendendo 

conforme preceitua Oliveira, 1991, (APUD MATIAS-PEREIRA, 2011, p. 115), “que 

estratégia é um conjunto de decisões formuladas com o objetivo de orientar o posicionamento 

da empresa no ambiente e/ou arte de utilizar adequadamente os recursos físicos, financeiros e 

humanos com a finalidade de minimizar as ameaças e otimizar as oportunidades”.  

E ainda, pode-se dizer que a estratégia é um conjunto de atividades utilizadas pelas 

organizações para adequar seus recursos, combinando o seu conjunto de fatores, que ao por 

em prática, condiciona os meios para o alcance dos objetivos desejados pela instituição, 

analisando os benefícios que poderão gerar ao longo de um período, as competências que 

serão necessárias e reconfigurar o planejamento conforme os cenários que forem surgindo, 

incluindo a percepção e concepção dos clientes e do mercado na perspectiva de, em atendendo 

as exigências do mercado, atingir o que deseja, sem perder o foco da competitividade. 

Nesse aspecto, devem ao montar suas estratégias desenvolver também a preocupação 

com os produtos e a forma e em que cenários atuam os concorrentes para, de forma eficiente, 

tentar neutralizar a ação do concorrente potencializando seu poder de competir e se consolidar 

no mercado, porém, de forma ética, conforme as regras do mercado e segmento em que atua 

e, de maneira inteligente redirecionar suas estratégias para, não apenas satisfazer as 

necessidades dos clientes, mas, e, sobretudo, para superar as expectativas deles aprendendo 

com os clientes como superar suas expectativas mantendo forte relacionamento e, por 

conseguinte, melhor se posicionar no mercado, através da geração de valores para o cliente. 

Esta visão está de acordo com Silva (2008, p. 10), ao dizer que criar valores para o 

cliente “é motivá-lo a reconhecer tais valores como benefícios e vantagens competitivas. Por 

consequência colocar no melhor posicionamento possível perante seu mercado-alvo”. Isto por 

outro lado, que os responsáveis pelo planejamento interajam com o ambiente organizacional 

visando o interfuncionamento das ações programadas de conformidade com a demanda e 

especificidade das estratégias com foco nos objetivos analisando a capacidade da organização 

em se adequar à demanda do momento, avaliando os cenários para produzir os efeitos 

determinados no planejamento como foco nos objetivos, respaldado pelo público de interesse 



Capítulo 2                                                                                                           Base Conceitual  

 

 

27 

 

da organização e, consequentemente consolidar as estratégias e metas pré-estabelecidas, 

remontando-as, se for o caso. 

Por outro lado, em se identificando que os objetivos pensados estão fora da realidade, 

compete aos elaboradores e gestores do planejamento, de acordo com Silva (2008, p. 59): 

 

analisar a visão da alto direção da empresa, no sentido de promover mudanças de 

perspectiva, fazendo-a repensar valores e os objetivos e, se for o caso, promover sua 

adequação à realidade do mercado, promovendo a reestruturação dos objetivos e 

desenvolver políticas e estratégias orientando a recolocação dos recursos inerentes 

ao planejamento repensando também seu posicionamento de mercado. 

 
 

Implica em que as organizações tenham uma visão de futuro determinada e sejam 

flexíveis para se adaptarem às mutações a novos cenários. Exige controle absoluto de suas 

estratégias para, se necessário redirecionarem-nas, alinhando-as às flutuações e realidade de 

mercado e dos objetivos programados. Leva a organização a um permanente estado de alerta 

em torno ainda de acordo com Silva (2008, p. 59), “do que fazer, de como estou e aonde 

deveria estar sem perder o foco de seus propósitos”. Para o autor, “não importa se o objetivo é 

lucro, crescimento ou prestígio, o importante é não se desviar de seus objetivos, conduzindo 

suas ações e estratégias para sua consecução, ajustando os processos, quando se justificar”. 

(SILVA, 2008, P. 59). 

O planejamento estratégico é representado por seu todo da empresa e não por um 

departamento isolado. Significa que as tomadas de decisões devam estar adequadamente 

alinhadas e aceitas desde a visão estratégica ao ambiente de tarefas, devendo todos falar a 

mesma linguagem assumindo o mesmo compromisso com os objetivos pré-determinados, 

devendo, entretanto, permanentemente estar antenada com as variações de mercado e com o 

cenário político e econômico do segmento e área geográfica na qual atua. 

Deve, por outro lado, observar a demanda latente e real, ou seja, a realidade e o 

potencial do mercado, analisando se o mercado se encontra estagnado, estabilizado ou em 

crescimento para programar novas estratégias ou refazê-las em função do estado ou estágio do 

mercado. É uma ferramenta de gestão que evoca uma dinâmica integrativa entre todos os 

setores da empresa, ajustada às variações de mercado, estruturada com visibilidade de futuro, 

tendo como ponto de partida o momento atual, prevendo o percurso de deslocamento até 

aonde a empresa quer chegar em determinado espaço de tempo, um fundamento essencial e 

indispensável para conduzir a empresa como segurança, até o ponto que ela quer chegar. 
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2.3 Planejamento como processo 

 

A palavra processo é um termo originário do Latim, formado pelas partículas “pro” 

que quer dizer à frente e de “cedere” que significa avançar, mover-se adiante, o que em outras 

palavras significa um conjunto de atividades constituídas de passos em andamento, o que 

também nos dá a ideia de dinamismo, algo sempre em movimento em busca de um 

determinado objetivo.  

Assim, planejamento como processo é um conjunto de atos interagentes em busca de 

resultados pertinentes a um negócio, no caso do planejamento estratégico, representado pela 

sequência de eventos e estratégias programadas relativas à consecução de objetivos, servindo 

como mediador, orientando a empresa em seu deslocamento de onde está para onde quer 

chegar em um determinado espaço de tempo, visto que todo planejamento tem um início e um 

fim previsto. 

Constitui-se em um processo inteligente para vencer as ameaças e potencializar as 

oportunidades e dar maior poder competitivo a organização, visto que mostra os caminhos a 

serem seguidos, dando-se também o poder de se antecipar às mudanças com maior eficiência 

e eficácia pelo monitoramento de informações como subsídio para a organização se antecipar 

às mudanças, não se surpreender, visto que uma das atividades da administração é gerar 

alternativas para a solução de problemas em seu negócio. Pois, é sua responsabilidade cuidar 

bem dos negócios que lhe estão afetos. 

Significa dizer que o planejamento estratégico como processo implica em um conjunto 

de ações gerenciais, que possibilita a organização determinar o rumo a seguir, visando 

otimizar suas metas e as relações com o mercado, a partir de um diagnóstico da situação atual 

visualizando cenários futuros, ou seja, planejando estrategicamente suas atividades a partir do 

questionamento de onde e como está, até o ponto aonde quer chegar, ou seja de uma análise 

situacional presente, visualizando seu posicionamento futuro, a partir da escolha de 

alternativas, estabelecimento de metas, elaboração e implementação de planos estratégicos, 

estabelecer a relação entre o agora e o amanhã tendo a informação como elemento 

fundamental para exercer  o controle e avaliar os resultados pelo monitoramento e 

retroalimentação do processo para, se for o caso, redirecionar as estratégias e os recursos na 

busca dos melhores resultados, conforme se resume na figura 2.9, a seguir: 
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Figura 2.9 – Ciclo do Peca de Deming 

Fonte: Adaptado de MAXIMIANO, 2000, p. 77. 

 

Neste caso é preciso, a partir da situação analisar os ambientes internos e externos para 

então definir os objetivos e montar as estratégias, implementando-as de forma a exercer o 

efetivo controle sobre as ações programadas conforme está resumido na figura 2.10 abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10 – Processo de planejamento 

Fonte: Esta pesquisa 
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Para se planejar estrategicamente a instituição, precisa-se entender que o planejamento 

é uma técnica que orienta os passos e os caminhos a se trilhar com eficiência em busca da 

eficácia, tornando, por conseguinte, a organização mais competitiva e consciente de seu papel 

no mercado em que atua ou deseja atuar, podendo-se afirmar que não só basta produzir, é 

preciso montar estratégias eficientes para dar suporte ao processo produtivo em todo seu 

contexto e cadeia produtiva, apoiado por um planejamento com propostas claras e concretas, 

de modo a direcionar e aplicar os recursos materiais e humanos com eficiência visando o 

alcance dos objetivos organizacionais. 

Exige, por outro lado, um gerenciamento competente para administrar a empresa no 

agora e, principalmente para lidar com as ameaças e as oportunidades, estabelecendo-se metas 

e objetivos claros, entende-se conforme Maximiano (2000, p. 26), que administração é ação. 

                  - Planejada 

                  - Organizada 

AÇÃO        - Dirigida 

                  - Controlada. 

 

Planejar – planejar, fazer plano. Na visão estratégica, a maneira de como pensar a 

organização no futuro, definindo o que fazer, como, quando, quem faz, para quem e para que 

fazer. 

O que fazer – indica os objetivos a que a organização se propõe a alcançar, exigindo a 

determinação de metas quantificadas expressas pelos objetivos específicos. 

O como – se refere aos recursos e estratégias utilizadas para a consecução das metas e 

dos objetivos planejados. 

Quando – diz respeito ao tempo das ações programadas, requerendo necessariamente 

o estabelecimento de um cronograma. Ou seja, o tempo mínimo e máximo de cada ação.  

Quem faz – refere-se à qualificação de cada responsável pela execução das tarefas e 

ações planejadas. 

Para que – para a realização dos objetivos programados, alcance dos resultados. 

Organizar – consiste na definição de recursos e a criação de grupos de trabalho, 

voltados para a realização de atividades organizacionais. Refere-se à adequação dos meios. 

Isto é, dos recursos humanos e materiais para a realização das estratégias, ações e metas 

estabelecidas. Inclui pessoas, equipamentos, instalações, recursos financeiros, etc. 



Capítulo 2                                                                                                           Base Conceitual  

 

 

31 

 

Dirigir ou coordenar – pertinente à função gerencial para assegurar a execução do 

que foi planejado e organizado. É, pois, a sequência dos estágios anteriores, cabendo à área 

gerencial motivar as pessoas para a realização de tarefas com responsabilidade e 

compromisso, fixar prioridades e ao exercício de liderança junto aos subordinados, com 

ênfase na tomada de decisão e coordenação das ações programadas. 

Controlar – diz respeito ao acompanhamento do desenvolvimento e do desempenho 

das ações programadas, em função dos objetivos planejados. É uma atividade que deve ser 

exercida com efetividade, tanto para se incrementar os resultados, como, e, principalmente, 

para se corrigir faltas (ou gargalos) porventura ocorridas no percurso das ações planejadas. 

Deste modo, pode-se então aferir, que Administração no contexto estratégico é o 

processo de se planejar, organizar, dirigir e controlar os insumos (recursos) inerentes aos 

objetivos organizacionais, visando-se os melhores resultados. 

Deve-se entender, que estratégias são meios, o processo de escolher as alternativas, 

visando, sobretudo, auxiliar a tomada de decisões sobre objetivos envolvendo ações presentes 

e futuras. Consistem na adequação dos recursos para se alcançar os fins desejados, um 

processo de busca do equilíbrio entre os meios e fins, entre recursos e objetivos, visando ao 

melhor funcionamento da empresa. São atividades próprias, intrínsecas ao planejamento em 

todos os níveis, especialmente ao planejamento estratégico individual ou coletivo, visto que, 

mesmo informalmente, todos os indivíduos e/ou empresas estão cotidianamente planejando-se 

estrategicamente em função do que desejam executar ou alcançar. São, assim, eventos que 

precisam ser administrados, com eficiência e eficácia, são ações que diretamente influenciam 

e contribuem para o alcance dos objetivos preestabelecidos. 

Vale ressaltar que o ato de planejar, em si, é sempre um processo de reflexão, de 

tomada de decisão, sobre a ação que envolve previsão de necessidades e racionalização de 

recursos materiais e humanos, na busca de objetivos. É, portanto, um processo que visa dar 

respostas para um problema, estabelecendo meios e fins. Isto é, por meios de estratégias, de 

ação e objetivos programados e desejados, prevendo necessariamente o futuro, tomando como 

base o presente, aproveitando, muitas vezes, a experiência do passado.  

Um processo decisório visa à solução de problemas de maneira a aproveitar as 

oportunidades e eliminar as ameaças, indicando os caminhos para se realizar objetivos 

organizacionais e pessoais, exigindo ações encadeadas, tendo como elementos básicos: 
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Figura 2.11 - Elementos básicos para formulação de um Planejamento Estratégico 

Fonte: Adaptado Silva (2008) 
 

Com todas essas necessidades, fica claro que o planejamento estratégico é uma ação 

humana que precisa ser administrado com eficiência, eficácia, efetividade e equidade, ou seja: 

Eficiência – fazer certo as coisas; 

Eficácia - fazer as coisas certas sempre; 

Efetividade – fazer certo as coisas certas o tempo inteiro; 

Equidade – igualdade de condições para todos os envolvidos no processo do planejamento 

estratégico. 

Em resumo, pode-se afirmar que o planejamento estratégico, hoje, não é apenas uma 

opção, mas, uma necessidade que as empresas têm. Uma ferramenta para a eficácia 

organizacional, vislumbrando aproveitar as oportunidades e otimizar os recursos, em função 

de objetivos organizacionais, centrado na missão, visão de futuro, valores e percepção de 

mercado e visão estratégica da alta administração empresarial. Daí se justificar sua aplicação, 

independente do tamanho da empresa. Não importa se ela é grande, média ou pequena. O 

importante é determinar metas e objetivos, adequando-se as estratégias e aos recursos 

necessários para a consecução dos objetivos. Ou seja, adequar os meios aos fins, definindo-se 

com propriedade os objetivos, insumos, a metodologia, as estratégias, produtos e serviços, 

definindo-se também o público-alvo ou mercado em que a organização opera ou deseja 

operar.  

Por outro lado, para se elaborar o planejamento estratégico com visão de futuro é 

preciso se responder algumas questões tais como: 

a) O que a empresa será? 

b) O que ela fará para conseguir seus objetivos? 

c) Como e onde a empresa estará em determinado tempo? 
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Com isso, definem-se os objetivos a alcançar, exigindo uma análise das condições 

ambientais e dos recursos disponíveis e os efeitos que eles poderão produzir, considerando-se 

as circunstâncias atuais e futuras e os desafios que se tem pela frente, identificando aspectos, 

tal qual, mostra a figura 2.12, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12 Análise e previsão organizacional pertinentes à missão e à visão 

Fonte: BETHLEM, 1999, p. 29. 

 

A visão da situação atual consiste em se diagnosticar as condições da organização no 

momento atual, no agora, identificando-se o propósito atual da organização, quais seus 

objetivos imediatos, o que ela faz e sua postura e posicionamento no mercado externo e em 

relação ao desempenho e estrutura interna. 

A partir desta análise, há de se identificar quais as aspirações, desejos e objetivos para 

o futuro, fazendo-se as previsões de recursos e fundamentação das estratégias a serem 

determinadas para vencer os desafios, ameaças e aproveitar as oportunidades de mercado, 

fundamentando-se as decisões estratégicas que serão incrementadas pelo planejamento 

estratégico, numa visão de longo prazo, visando-se o futuro desejado, repetindo-se o mesmo 

questionamento da figura anterior, por meio da análise das condições atuais e das condições 

futuras, conforme mostra a figura 2.13, a seguir. 
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Figura 2.13 – Estrutura para a determinação de estratégias 

Fonte: BETHLEM, 1999, p. 30. 
 

Observa-se conforme a figura acima, que o futuro desejado exige a princípio, algumas 

indagações como: o que a empresa será? O que fará? Como estará? E onde estará?, para então 

analisar-se as brechas ou hiatos, o que corresponde às ameaças visualizando-se o futuro 

desejado, para então se criar alternativas monitoradas e revisadas dando-se o feedback das 

ações, a todas as estruturas inerentes ao planejamento. 

O planejamento estratégico consiste em um conjunto de ações a serem tomadas pelo 

executivo para que a situação futura seja diferente do passado, consiste então, num processo 

contínuo de pensar a empresa no agora e no futuro, questionando-se o que fazer, como, 

quando, para quem e para que, a partir de uma situação atual. É, conforme OLIVEIRA (2004, 

p. 36), “o resultado de decisões presentes, tomadas a partir do exame do impacto das mesmas 

no futuro”. Requer um acompanhamento contínuo, tanto para a avaliação do desempenho das 

ações, como para se corrigir distorções e para se incrementar melhorias. As ações e estratégias 

programadas estão sujeitas as modificações em função de mudanças de cenários no ambiente 

interno e externo da organização, incluindo a competitividade e condições do mercado. 

Excetuando-se as fases antecedentes do planejamento estratégico propriamente dito, 

como a etapa de mobilização e discussão de ideias, por exemplo, o primeiro passo para se dar  
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consistência ao planejamento é se diagnosticar a empresa no momento atual, para então se 

planejar a situação desejada, devendo-se considerar que não existe um modelo universalmente  

acabado, depende do pensamento estratégico da organização, de seus objetivos e do tipo de 

operação que ela realiza. Representa assim, um processo de desenvolver e manter estratégias 

adequadas para enfrentar as mudanças orientando sistematicamente a conduta da empresa no 

contexto do negócio e em relação a cenários futuros, no sentido de minimizar os riscos, 

aumentando a probabilidade de sucesso, tornando a empresa lucrativa, crescente e melhor 

posicionada no mercado.   

Para BAPTISTA (1978, p. 13), o planejamento estratégico “se refere ao processo 

permanente e metódico de abordagem racional e científica de problemas”, enquanto que 

ACHOFF (1967, p. 3), afirma que “é um processo que se destina a produzir um ou mais 

estados futuros desejados”. Com base nessas assertivas, pode-se então afirmar que 

planejamento estratégico, em sua essência, se constitui em um conjunto de estratégias 

destinadas à solução de problemas, quanto para criar cenários futuros para a consecução de 

objetivos, em bases científicas, o que exclui os pressupostos empírico-intuitivos. 

Nessa direção vale destacar o pensamento de MATIAS-PEREIRA, (2011, p. 93), ao 

afirmar que num sentido amplo, o planejamento estratégico “é um esforço continuado para 

dar respostas a um problema, definindo fins e meios que indiquem para sua resolução, de 

forma a alcançar os objetivos estabelecidos” e, que, segundo ainda o autor, consiste na “busca 

de antecipar o futuro”, devendo levar em consideração, além das experiências do passado, as 

condições presentes, bem como os pressupostos socioeconômicos, políticos e culturais da 

instituição. 

Por outro lado, a empresa deve aprender que estratégia, conforme situa MATIAS-

PEREIRA, (2011, P. 129), “é um curso específico de ação que sinaliza precisamente como 

uma empresa está utilizando os seus recursos com o fim de alcançar seus objetivos”. Implica 

em se dizer que as estratégias devem estar alinhadas às informações do mercado como 

elemento essencial para direcionar os meios rumo aos objetivos, tomando-as como parte 

integrante e fundamental para se planejar estrategicamente a empresa, dando suporte ao  

planejamento estratégico, servindo como base para o estabelecimento de metas que levem, 

sem maiores dificuldades, a empresa a se antecipar as mudanças de cenários futuros pela 

formulação de estratégias compatíveis com a realidade e visão de futuro desejada  pela 

organização, de modo racional e produtivo em consonância com os objetivos almejados.  
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Para a formalização de um planejamento estratégico deve-se intencionalmente 

explicitar o processo estratégico, adotando-se uma linguagem comum, definir a abordagem e 

diretrizes, definindo as etapas da gestão estratégica conforme mostra a figura 2.14, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 – Conjunto de medidas para a formulação do planejamento estratégico 

Fonte: TAVARES, 2010, p. 39. 

 

Constata-se, conforme a figura acima, que o planejamento estratégico como processo 

consiste em um conjunto de eventos estruturados para gerar resultados num espaço de tempo 

predeterminado. Exige procedimentos e conhecimento técnico para analiticamente priorizar as 

alternativas factíveis que melhor represente os anseios de uma organização envolvendo uma 

visão ampla em todo o contexto de mercado para a formulação das melhores de forma real.  

 

2.4 Planejamento estratégico como sistema 

 

Partindo do princípio que a empresa é um sistema integrado onde cada setor ou nível 

hierárquico tem sua função, no caso do planejamento compete à macro-administração 

explicitar seu pensamento, ou seja, o que deseja em um determinado período de tempo, 

comunicando claramente seus objetivos, sua intencionalidade, cabendo ao ambiente tático ou 

intermediário transformar as ideias da macro-administração em planos e projetos para a 

consecução dos objetivos desejados pela alta-administração, formatando devidamente as 

estratégias para tornar concreto o pensamento estratégico da empresa, cabendo ao ambiente 

funcional ou de tarefas a execução das ações conforme o planejado.  

Deste modo, como está claro, o Planejamento Estratégico se caracteriza também como 

um sistema integrado e integrativo, onde mesmo com parte independentes, interagem entre si, 
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se tornando interdependente, pois, se uma das partes falhar refletirá diretamente nas demais, 

prejudicando, por certo, todo o resultado do planejamento. 

Neste contexto, pode-se trazer à tona o pensamento de OLIVEIRA (2010, p. 25), ao 

afirmar que os objetivos “se referem tanto aos objetivos dos usuários do sistema, quanto aos 

objetivos do próprio sistema”. Isto demonstra, que o planejamento é um sistema integrativo 

de suas funções caracterizando-se como um processo depende de outro, incluindo as entradas 

de insumos, como força material do sistema, enquanto que as informações são as energias do 

processo, devendo estar alinhadas com os objetivos.  

Cabe aos gestores ou gerentes dos projetos ou do planejamento exercer efetivo 

controle e avaliação para, verificar se as saídas estão coerentes com os objetivos 

estabelecidos, considerando conforme ainda OLIVEIRA (2010, p. 25), que “a 

retroalimentação ou realimentação ou feedback do sistema, [...] pode ser considerada como 

reintrodução de uma saída sob a forma de informação, energia, produto, serviço, ou, ainda, 

tecnologia”, o que mais uma vez caracteriza o planejamento como um processo sistemático, 

conforme mostra a figura, 2.15, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 – Elementos do sistema 

Fonte: OLIVEIRA, 2010, p. 26. 
 

 

A empresa também deve ser entendida como um sistema, vez que representa um 

conjunto de fatores que possibilitar o alinhamento das pessoas às estratégias do negócio no 

sentido de aumentar o desempenho organizacional, dando sustentação ao próprio 

planejamento, vez que elas, segundo OLIVEIRA (2010, p. 26), “dentro de um limite 

específico [...] exercem “alguma influência sobre a operação do sistema”, devendo-se 

entender, conforme ainda o autor, que qualquer alteração no sistema pode mudar ou alterar os 
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fatores externos ou não controláveis, e que qualquer alteração nos fatores externos pode 

mudar ou alterar o sistema, podendo ser representada conforme a figura 2.16, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 – Ambientes do sistema-empresa 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2010, p. 27. 
 
 

Percebe-se que a empresa como sistema além de se articular com processo de 

planejamento, articulação com todo seu público de interesse formando um conjunto de 

relações inerentes às suas atividades, o que também está afeto ao planejamento estratégico.   

Neste contexto, de acordo com OLIVEIRA (2010, p. 11), “o planejamento estratégico 

começa pela determinação dos objetivos factíveis, resultante de um sistema de consenso 

político entre os vários centros do poder da empresa”. Poderão ser de desempenho 

quantitativos ou qualitativos, devendo-se determinar apenas objetivos aceitáveis “no sentido 

de serem os que encontram a menor resistência à sua implantação” (OLIVEIRA, 2010, p. 11), 

devendo-se, entretanto, que os mais aceitos pelo grupo de trabalho, poderão não ser os mais 

adequados para a consecução dos objetivos organizacionais.  

Isto, em outras palavras, quer dizer que para se implementar um planejamento 

estratégico deve-se discutir exaustivamente com todos os segmentos da empresa, quanto às 

estratégias e seus objetivos visando comprometer todos que fazem parte da equipe com os 

resultados, mobilizando-se todas as áreas de interesse, cabendo ao líder articular todas as 

ações discutindo-as democraticamente para obter o comprometimento do grupo de trabalho, 

mostrando inclusive, os benefícios que o planejamento trará para a organização e para os 

indivíduos que dela fazem parte, mostrando as recompensas que poderão advir dos resultados 
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obtidos, evocando a política do ganha-ganha. Ou seja, se os resultados esperados forem 

alcançados todos sairão ganhando e, senão, pelo menos, alguns sairão perdendo. É um 

princípio basilar para toda operação que requer a participação das pessoas como co-

responsáveis do sucesso ou do insucesso. 

Para Toni, In Revista Espaço Acadêmico, nº 32, janeiro de 2004, ISSN 1519.6168, 

“todas as decisões que tomamos hoje tem múltiplos efeitos sobre o futuro porque não 

dependem da minha avaliação sobre os fatos presentes, mas da evolução futura de processos 

que não controlamos fatos que ainda não conhecemos. Isto é certo, todavia, há de se entender 

que planejar é uma maneira de se prever o futuro e, assim, tomar medidas necessárias para se 

amenizar os impactos negativos e fortalecer os positivos, ou seja, é uma maneira para 

contornar as incertezas, de vencer desafios e estrategicamente se otimizar as oportunidades 

operando-se com uma margem de segurança sobre os fatos sociais, econômicos e a conjuntura 

política, incluindo as variações estruturais do mercado, desde que se tome o planejamento 

como uma estrutura sistêmica capaz de visualizar as ações e cenários futuros, numa realidade 

e contexto plausível. 

Por outro lado, mesmo que se entenda que o futuro sempre será incerto, a experiência 

do passado nos traz ensinamentos que podem ser aplicados no presente, projetando-se o 

futuro de forma estruturada, prevendo-se as atitudes para evitar surpresas desagradáveis e, 

caso essas possam surgir, se exercer o controle sobre o que se quer, minimizando-se as 

incertezas e seus impactos, maximizando-se as oportunidades, diminuindo-se também a 

vulnerabilidade do negócio, pela retroação analítica das ações planejadas. 

Convém lembrar que o planejamento não é uma ação estática, é um processo dinâmico 

que deve ser permanentemente controlado e avaliado para se absorver e flexibilizar as 

estratégias em função das mudanças necessárias e, redirecionar os objetivos conforme as 

variações e os cenários de mercado, incluindo-se o contexto político-econômico e análise das 

causas e efeitos das variações, sobretudo, para que o planejado não perca a eficiência e a 

eficácia desejadas, As empresas precisam ser aprendizes, aprender que o Planejamento 

Estratégico é processo dinâmico e sistêmico que se processa na dinâmica do próprio mercado. 

Nesta perspectiva, faz-se necessário que os gestores tenham plena consciência de que 

os recursos físicos já não são os mais significativos para a empresa, eles são incapazes de 

criar e inovar. São inflexíveis, enquanto que as pessoas por sua própria natureza empreendem 

e assumem a capacidade de criar, de gerar valores articulados com as ações planejadas, são 
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efetivamente os atores da implementação e execução do planejamento, assumindo 

concomitantemente a responsabilidade pela consecução das metas e objetivos institucionais. 

São elas que captam as ideias, inovam, adéquam-se e promovem a dinâmica do planejamento, 

assumindo para si o resultado. 

Porém, é preciso que a empresa esteja aberta, explicite de forma clara os objetivos 

desejados, considerando conforme Whittington, 2002, (APUD MATIAS PEREIRA, 2009, p. 

121), quatro abordagens: “clássica, evolucionista, processual e sistêmica”. No contexto 

clássico, as estratégias consistem num processo racional de cálculos e análises deliberadas 

visando maximizar a vantagem de longo prazo, atingindo a maximização de lucros.  E, neste 

caso, conforme argumenta Whittigton, deve ser dirigida ou deliberada pela alta administração 

da organização. 

A abordagem processual, conforme ainda o autor emerge de um processo 

programático de aprendizado e comprometimento. Defende que as estratégias nascem no 

contexto corporativo e não da decisão da alta administração. Ou seja, parte do princípio que a 

responsabilidades são de todos, tendo como base o conjunto das ações desencadeadas pelos 

indivíduos e órgãos institucionais, centrado na decisão conjunta do grupo, onde o 

planejamento passa a ser representado pela negociação, até que o grupo chegue a um 

consenso, qual assume a responsabilidade pelos resultados, respeitando-se porém, a 

capacidade organizacional. 

Já a abordagem sistêmica, conforme explica Matias-Pereira (2009, p. 122), “evoca a 

dependência dos objetivos e práticas da estratégia, do contexto social específico no qual o 

processo de desenvolvimento estratégico está inserido (cultura, valores, classes sociais, 

nações, estado, família e gênero)”. 

Significa em outras palavras que a formulação das estratégias é um processo 

deliberado, cujo foco está nos interesses sociais dos estrategistas e do contexto social dentro 

dos quais eles operam. 

A abordagem evolucionista, por sua vez, segundo o autor, tem foco na maximização 

do lucro, numa concepção de que as empresas estão sujeitas aos processos competitivos, 

entendendo-o como um ambiente hostil e imprevisível, sobrevivendo no mercado apenas as 

empresas que melhor respondem às exigências do mercado, levando em consideração que a 

competitividade é uma atividade cotidiana, onde a instituição se diferencia pela qualidade e 

pela iniciativa. Significa dizer que as empresas sobreviventes e destacadas no mercado, 
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investem e adotam uma filosofia de qualidade, planejando suas atividades desde o início ao 

fim da cadeia produtiva, criando estratégias diferenciadas difíceis de serem copiadas pelos 

concorrentes.  

Deve assim, segundo Silva (2008, p. 67), desenvolver a preocupação com 

“participação do mercado, o poder de compra do consumidor e a força com que os 

concorrentes atuam”, considerando ainda conforme Silva, que o planejamento é um processo 

contínuo que visa, sobretudo, dar sustentabilidade diferenciada ao negócio.  

Deste modo, constitui-se em uma técnica de gestão para lidar com as variáveis e 

mudanças, possibilitando uma ação rápida e coerente, antecipando-se ao futuro sem perder o 

foco no presente, e de modo global, pois como afirma Matus 1996, (APUD SILVA, 2008, p. 

18),  
 

pensar antes de agir, pensar sistematicamente, com método; explicar cada uma das 

possibilidades e analisar as respectivas vantagens e desvantagens; propor-se 

objetivos. É olhar para o futuro, sem perder de vista o presente. Essa ferramenta foi 

criada para auxiliar gestores a traçar um plano de ação, identificando os problemas e 

sugerindo ações corretivas, tendo uma visão holística da organização. 

 
Constitui-se, pois, numa ferramenta de gestão capaz de orientar as tomadas de decisões 

de forma antecipada, alinhando as estratégias de acordo com a ocorrência das mudanças de 

forma sistemática no menor espaço de tempo possível. 

As empresas precisam ser rápidas, ágeis para se anteciparem às mudanças com a mesma 

velocidade com que elas acontecem e isto preconiza a existência de um sistema de 

informações compatível com suas necessidades e com as exigências do mercado tendo na 

retaguarda uma equipe também ágil e capaz de interpretar e analisar os dados de forma 

objetiva alinhando as informações aos objetivos planejados, redirecionando, se for o caso, às 

estratégias, reconsiderando às decisões tomadas, alinhando-as às variações de mercado, dando 

ou retomando a consistência às ações programadas. 

Consiste em avaliar as variáveis de mercado e segmento em que atua no sentido de 

reorientar as decisões e adequar a estrutura da empresa, repensando as políticas, visto que 

segundo Silva (2008, p. 26), as organizações estão sujeitas “a se submeter a regras que 

disciplinam suas atividades, as quais, visam moldar o comportamento da empresa em relação 

ao mercado, ao governo e ao consumidor”.  

Devem ser flexíveis e aptas para acompanharem às mudanças e exigências de mercado, 

de forma eficiente, para gerarem vantagem competitiva, devendo identificar, conforme ainda 



Capítulo 2                                                                                                           Base Conceitual  

 

 

42 

 

o autor, o que a organização está realmente fazendo para cumprir seus objetivos, incluindo o 

estudo do posicionamento que se encontra e em qual estágio pretende chegar, em 

determinado, espaço de tempo, antevendo às perspectivas de mercado, ajustando se 

necessário, o processo de produção e criando valores para potencializar as ações demandadas 

pelo planejamento. 

Como ferramenta de gestão, pode-se afirmar que o planejamento teve sua base 

estrutural na primeira Revolução Industrial (1780 a1860), quando foi levado a efeito a 

mecanização da indústria e da agricultura, e a partir da segunda Revolução Industrial (1860a 

1914) com a automação das máquinas, período em que surgiram novas modalidades de 

técnicas voltadas segundo Franco, Rodrigues e Gazela (2009, p. 25), para “produção em 

busca por eficiência e competitividade”. 

Com o crescimento do mercado e as empresas administradas empiricamente, sem 

nenhum embasamento científico para conduzir o trabalho, o conhecimento, segundo ainda os 

autores, passou a ser uma necessidade emergente, entrando na vida das indústrias por 

intermédio das teorias da administração. Ou seja, passou a ser visto como uma necessidade 

inerente à atividade das indústrias, especialmente a partir do início do século XX com a teoria 

científica atribuída a Frederick Taylor, com foco no chão de fábrica, no ambiente de 

produção, ou seja, no ambiente operacional.  

Entretanto, com o surgimento da teoria clássica preconizada por Henry Fayol, o foco 

se desloca do chão de fábrica para o desempenho organizacional tendo como ação central a 

estrutura/departamentalização orientada para a empresa como um todo sistemático, conforme 

Caravante et. al. (2005), numa “concepção anatômica, de cima para baixo”. Ou seja, toda ação 

é determinada pela cúpula organizacional. Implica em se dizer que as decisões/planejamento 

era uma ação imposta pela alta administração, contrariamente à visão atual que busca 

legitimar o planejamento como uma ação conjunta, cujas decisões são discutidas ganhando 

legitimidade pela aceitação dos envolvidos no planejamento, centrado segundo ainda 

Caravante et. al. (2005, p. 81), no “grupo e suas interrelações [...] vitais para os resultados 

buscados pelas organizações”.  

Isto significa que as empresas ao delinearem seu planejamento devem considerar não 

apenas sua estrutura, mas também, as relações informais que ocorrem em seu ambiente, 

levando em conta que as pessoas podem fortalecer as decisões pela a afinidade do grupo se 

influenciando também a ação produtiva e a produtividade com reflexo direto no planejamento. 
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Convém ressaltar que planejamento estratégico não é o mesmo que planejamento de 

longo prazo. Este segundo Bower (1966), são planos sem muita utilidade, representados por 

uma enorme quantidade de papel e uma limitada quantidade de pensamento estratégico.  

Portanto, não representam efetivamente o pensamento da empresa, mesmo porque, 

ainda de acordo com o autor não permitem antever a realidade ambiental futura. Ou seja, além 

não estabelece a direção que a empresa do agora para lidar com questões futuras, nem 

tampouco promove a interação de políticas funcionais em consonância com os macros 

objetivos institucionais. O Planejamento Estratégico, conforme Kotler, Hayes e Bloom (2002, 

p. 145), “é o processo de desenvolvimento e manutenção da adequação entre os objetivos da 

empresa e suas competências e as mutáveis oportunidades de mercado”. Baseia-se no 

desenvolvimento da missão institucional, incluindo uma análise do ambiente atual e futuro, 

portanto, uma ferramenta de gestão dinâmica, contrariamente ao planejamento de longo 

prazo, que traz consigo características estáticas, tradicionalista. 

O planejamento estratégico por sua própria natureza é uma atividade integrativa que 

envolve a empresa como um sistemático e flexivo como deve ser o comportamento dos 

envolvidos, incluindo o agir proativamente para se antecipar às ameaças, projetando um 

conjunto de atividades em busca dos resultados planejados e com isso assegurar o sucesso 

tendo como base a racionalidade, o acompanhamento e o controle das ações programadas, 

minimizando os riscos e as incertezas, conforme Alday (2000), pela análise e interpretação 

contínua do futuro, através da análise dos resultados e das tendências dos acontecimentos. 

Implica na capacidade da empresa em monitorar suas ações e acompanhar às mutações 

do mercado, assegurar seu desenvolvimento e gerar valores competitivos sustentáveis em todo 

o âmbito do negócio, definindo o planejamento estratégico como um processo dinâmico e 

contínuo representado por um conjunto de atividades integradas influenciando os 

departamentos da organização, adequando às estratégias aos objetivos organizacionais e a 

competência da empresa em se manter no mercado, pelo exercício do controle e avaliação do 

percurso e efetividade das ações e estratégias programadas. 

Em síntese, pode-se afirmar que as empresas ao tomarem às decisões quanto ao 

planejamento, além de reconhecer as necessidades e o comportamento do mercado em relação 

à empresa, e o desta em relação ao mercado e seus objetivos, deve também avaliar os riscos e 

as oportunidades, bem como a capacidade da equipe gerencial e todo o pessoal envolvido no 

planejamento, absorvendo como a empresa está no momento e como deverá estar no futuro.
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3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO NAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – IES 

 

Antes de tratar do planejamento estratégico nas IES, faz necessário se fazer uma breve 

retrospectiva da evolução do pensamento estratégico no Brasil, que segundo Betlhem (2003), 

provavelmente se deu devido às imprecisões do pensamento estratégico, destacando-se que a 

década de 70 do século XX,uma grande parte das empresas brasileiras eram ainda incipientes 

e atuavam conforme Betlhm (2003, p. 24), no “Modelo de Substituição de Importações”, 

marcado, sobretudo, pela proteção tarifária, alfandegária e burocrática aos produtos similares 

brasileiros, além de financiamentos subsidiados e, com isto, de acordo com Bethlem, 

ocasionava a incerteza do lucro e da venda. Impedia a inovação e, por conseguinte, a evolução 

das empresas brasileiras, favorecendo as que tinham politicamente bom relacionamento com 

os órgãos governamentais.  

 As barreiras alfandegárias implicavam no medo de mudanças. Entretanto, a partir da 

década de 80, com a abertura do mercado para empresas estrangeiras à resistência às 

mudanças se amenizam. Abre-se novas perspectivas, a demanda começou a se definir como 

crescente, exigindo controle sobre a produção, notadamente dos bens de consumo duráveis, 

trazendo a reboque o desenvolvimento do pensamento estratégico, especialmente pela 

incursão das empresas estrangeiras, forçando as empresas brasileiras à melhoria da qualidade 

dos bens e dos processos de produção, tornando o planejamento estratégico necessário, 

sobretudo, para dar sustentação à sobrevivência e à competitividade das organizações 

brasileiras frente às estrangeiras, possibilitando, segundo Brum (2002, p. 324), “a confiança 

dos investidores”, centrada na aceleração da economia que na época segundo ainda Brum, 

apresentava altas taxas de crescimento e perspectiva de expansão e lucratividade. 

Por outro lado, de acordo com Brum (2002), a vulnerabilidade da indústria nacional do 

setor de capital aumentava também em decorrência da dependência tecnológica, visto que 

segundo o autor, “90% da tecnologia usada no setor era importada”, crescendo com isso 

também a necessidade das empresas brasileiras em se adequar, planejar-se estrategicamente 

para reduzir a dependência, que interferia no seu desempenho. 

Nesse patamar era preciso que as empresas brasileiras evoluíssem adotando o 

Planejamento Estratégico como uma ferramenta de gestão para lidar com as incertezas, 
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exercendo o controle de suas atividades e minimizar a diferença tecnológica entre elas e as 

multinacionais, normalmente bem mais equipadas que as nacionais, com tecnologia já 

consolidada, levando, neste aspecto vantagem sobre as empresas nacionais, levando–as 

segundo Bethlem (2003, p. 32), a “pensar estrategicamente”, tendo no planejamento 

estratégico um fundamento indispensável para a sobrevivência, aperfeiçoando suas ações, 

monitorando e controlando suas atividades, seu desempenho em relação aos investimentos e 

ao mercado, tomando como base o cliente, o processo de aprendizagem e o crescimento. 

Neste cenário e com a necessidade de ter competitividade, as empresas conforme 

Bethlem (2009, p. 140), “começam a formalizar o processo estratégico, fazendo análise 

ambiental e competitiva, se utilizando de consultores e de grupos de planejamento 

estratégico”. Ou seja, começam a despertar para a necessidade e importância do planejamento 

estratégico como fundamento de sobrevivência e competitividade. Porém, no caso dos 

consultores, ainda de acordo com o autor, sem lograrem êxito, vista que estes, sem 

experiência, formulavam estratégias copiadas de empresas estrangeiras, fora da realidade 

brasileira, levando as empresas brasileiras a não acreditarem no planejamento estratégico.  

Na perspectiva financeira, conforme Kaplan e Norton (2004), centravam suas 

estratégias no melhoramento do crescimento e desempenho financeiro, incluindo as 

perspectivas dos acionistas e o retorno dos investimentos. Com relação aos clientes voltavam-

se para o segmento de mercado, entendendo provavelmente, que de um lado está a empresa 

que quer lucro e do outro o cliente que quer suas necessidades satisfeitas, situando Silva 

(2008, p. 16), “o planejamento como fundamento da promoção e consecução dos objetivos 

organizacionais”, atrelado conforme o autor, a metas claras e bem definidas e o 

desenvolvimento de políticas e estratégias eficientes que possam satisfazer às necessidades de 

oferta e da demanda, aprendendo e motivando a um relacionamento duradouro. 

Na década de 90, quando o presidente Fernando Collor, conforme ainda Bethlem 

(2009), decreta o fim do modelo de substituição de importação e baixa as alíquotas, mantidos 

pelo presidente Itamar Franco, torna o planejamento estratégico ainda mais necessário, 

sobretudo, no que diz respeito ao ambiente competitivo possibilitando as empresas nacionais 

vislumbrarem competir num mercado globalizado em condições, se não ideal, mas, com uma 

margem de segurança aceitável, favorecendo também a qualidade de produtos e das empresas 

brasileiras.  
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Isto, conforme se concebe, força as organizações a buscarem novas maneiras de gestão 

apoiando-se no planejamento para melhor se posicionar no mercado, melhorando seus 

processos e o próprio processo gerencial, tendo no planejamento estratégico uma ferramenta 

para lidar com as imprevisibilidades do mercado direcionando metas e objetivos para o 

cumprimento de sua missão, definindo o que fazer e o como fazer, de forma mais organizada 

e estruturada, visando notadamente reduzir as incertezas, fundado na interação humana. 

Para Bethlem (2009, p. 56), “nos processos de formulação, planejamento e 

implantação de estratégias, é preciso considerar a influência dos valores dos indivíduos que 

compõem a organização e da própria organização sobre a escolha das estratégias a serem 

seguidas pela empresa”. Neste sentido, conforme ainda o autor, esta influência torna 

necessário certo cuidado, por parte da instituição, sobretudo, na adoção de conceitos, técnicas, 

principalmente, no caso das Instituições de Ensino Superior, visto que estão sujeitas a receber 

um público de culturas diferentes que se incorporarão à instituição. 

Significa dizer que as IES, que são organizações vivas, precisam ser éticas e flexíveis 

para manter o equilíbrio ajustando-se às características de seu público-alvo para assim, 

garantirem sua sobrevivência no mercado no agora, projetando suas ações futuras, entendendo 

a diversidade de valores e cultura dos ambientes para quem presta seus serviços, numa 

concepção de que as ações do passado, nem sempre serão as melhores no agora ou no futuro, 

significando dizer que elas têm que ser dinâmicas para acompanhar a evolução e o 

desenvolvimento humano, cada vez mais acelerados, entendendo que todo comportamento é 

aprendido e apropriado conforme as circunstâncias, podendo estar associado aos estímulos 

oferecidos.  

Precisam, pois, se apropriar do conhecimento para impor condições, mas, para 

estimular mudanças que conduzam à consecução de seus objetivos com o maior grau de 

segurança possível, mantendo o grau de satisfação de seus clientes, entendendo que a cultura 

organizacional pode ocorrer de modo subjetivo e objetivo. No modo subjetivo conforme 

pontua Bethlem (2009, p. 58), refere-se a um “padrão comum de crenças, suposições e 

expectativas dos membros – maneira característica de o grupo perceber o ambiente da 

organização, suas normas, valores e papeis”. Isto é, orientam suas atividades com base em 

lideranças influenciadas pelos valores que acreditam refletindo-se em seu comportamento e na 

maneira de como resolver os problemas, enquanto que a objetiva reflete o clima 

organizacional marcado pelas expectativas de seus membros, incorporando, por decorrência 
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os valores da própria organização. Significa dizer que ao ingressar num sistema 

organizacional, o indivíduo busca, de modo geral, satisfazer tanto suas necessidades de 

pertencer a um grupo social quanto de autorrealização. Sabe-se, no entanto, que esses 

objetivos nem sempre são alcançados, tendo em vista existirem inúmeros fatores que 

permeiam as relações de trabalho e influencia a satisfação destas necessidades, entre eles a 

própria subjetividade humana. Ou seja, a singularidade de cada sujeito em relação às suas 

motivações, interesses, valores e história de vida e o modo de relacionar-se. Isto é, a maneira 

de lidar com as diferenças individuais, cria certo clima entre as pessoas, com forte influência 

na vida em grupo, principalmente nos processos de comunicação, relacionamento 

interpessoal, no comportamento organizacional e consequentemente na produtividade. E, 

sendo assim, o relacionamento interpessoal e o clima dos grupos podem trazer satisfações ou 

insatisfações pessoais ou grupais, repercutindo na organização e sua produtividade. 

Por outro lado, há de se considerar que a organização, assim como o planejamento, é 

um organismo vivo, onde os indivíduos além de serem levados a cooperarem uns com os 

outros no sentido da consecução de objetivos comuns, necessitam interagir, pois isoladamente 

tornarão os objetivos individuais e coletivos mais difíceis. No contexto do planejamento 

estratégico, significa que este é um fenômeno resultante da interação dos elementos culturais 

como preceitos do caráter organizacional decorrente de valores, políticas, estilo gerencial, 

comportamentos, expressões dos indivíduos envolvidos no processo e também do conjunto de 

instrumentos, conhecimentos e processos operacionais da organização. 

Retrata, assim, o grau de satisfação material e emocional das pessoas envolvidas, as 

quais poderão influenciar profundamente o desempenho, com base nos valores 

organizacionais, forma de gerenciamento adotado pela organização e o perfil de autoridade 

dentro da empresa, que poderá interferir direta ou indiretamente na autoestima dos membros 

envolvidos no processo estratégico, interferindo, por conseguinte nos resultados, 

caracterizando a falta de interesse, apatia e descompromisso com as ações planejadas. Daí, ser 

necessário um efetivo acompanhamento, controle e avaliação do desempenho de cada ação, 

levando concomitantemente à identificação dos pontos fortes e fracos, notadamente para 

corrigir as falhas e fortalecer os pontos fortes, otimizando a potencialidade do planejamento, 

fazendo-se uma leitura e interpretando corretamente cada situação e as deficiências do 

comportamento dos elementos inseridos no planejamento nos níveis, macro, tático e 

operacional. 
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Envolve, por conseguinte, investigação coerente para se constatar as condições de 

trabalho, onde se insere a percepção e atitudes das pessoas em relação ao planejamento, o 

interrelacionamento pessoal e setorial, avaliando-se o grau de cooperação entre os indivíduos 

e departamentos, a performance da equipe de trabalho em relação aos objetivos desejados, o 

estilo gerencial, incluindo a qualidade e competência dos executivos e supervisores, a 

intercomunicação e a avaliação do desempenho dos profissionais  integrantes  do  processo de  

planejamento, identificando-se o comprometimento dos colaboradores, a integração das áreas 

funcionais, entre outros aspectos. 

Por outro lado, tem que levar em conta que as mudanças econômicas, sociais e 

políticas são fatores que interferem no desempenho das instituições, incluindo as IES, 

exigindo-lhes um forte planejamento evitando improvisos e o empirismo, requerendo 

administradores competentes para orientar os caminhos a serem seguidos, dando-lhes uma 

dinâmica capaz de sustentar seus objetivos, através do planejamento, costumeiramente 

denominados de Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, no qual são definidos metas e 

objetivos no âmbito interno, uma espécie de regimento para orientar o comportamento da 

instituição em termos de funcionalidade, visando atender os interesses e as necessidades de 

seu público-alvo, requerendo um tipo de gestão especializada, não mais se aceitando uma 

gestão amadora, inadequada à realidade de mercado. 

Implica no comprometimento não apenas com as ideias, mas, e de modo racional, com 

os resultados, isto quer dizer, conforme Meyer e Lopes (2004), que as IES necessitam 

desenvolver seu processo de planejamento estratégico, tal, qual, as empresas, visto que as IES 

também são empresas, se diferenciando apenas pelos objetivos, mas, que na mesma dimensão, 

precisam dar respostas a seus clientes e à sociedade, notadamente por se tratar de uma 

instituição voltada para o desenvolvimento e dimensão do conhecimento interno e externo, 

harmonizando o pensar e o agir em consonância com os objetivos institucionais, o que exige 

total integração entre as equipes de formulação do planejamento e as de sua execução, no 

mesmo nível de comprometimento com os resultados e da missão institucional. 

Do mesmo modo se faz necessário a integração do pensamento estratégico 

(pensamento da alta administração), destacando-se que o Planejamento Estratégico conforme 

Mintzberg (2000), passa por um processo analítico dando ensejo ao estabelecimento de 

estratégias compatíveis com os anseios da organização, caracterizado pela articulação do 

pensamento estratégico com as ações estratégicas, combinando criatividade, aceitação de 
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mudanças, das metas e objetivos institucionais, em consonância com os objetivos das equipes 

de trabalho, desde o desenvolvimento da ideia à consumação do planejamento e dos 

resultados.  

Neste contexto, há de se destacar a importância da liderança, isto é o papel do gestor 

em influenciar seus liderados, orientando-os e motivando-os à conquista das metas 

delimitadas pelo planejamento, considerando-se que todo gestor é um líder, um administrador, 

uma figura de proa na tomada de decisões, às vezes complexas, exigindo conhecimento e 

determinação na hora de decidir sobre as estratégias, objetivos e formatação dos processos, 

consistindo em uma atividade dinâmica em que as pessoas utilizam recursos para atingir 

algum tipo de objetivo. 

O certo é que cada vez mais as organizações se tornam complexas inserindo no 

contexto mudanças e incertezas, tornando por isso mesmo, o planejamento estratégico como 

uma das mais importantes áreas da atividade empresarial. Isto leva a se acreditar, que as 

pessoas envolvidas nos processos, principalmente aquelas que estão na área gerencial, estejam 

preparadas para trabalhar e liderar pessoas de forma positiva, visualizando a conquista dos 

objetivos planejados com eficiência e eficácia. Ou seja, conduzir o grupo com competência e 

racionalidade para produzir os melhores resultados. 

Nesse contexto, os gerentes de planejamento, conforme preceitua Maximiano (2000, p. 

28), “são os responsáveis pela coordenação dos grupos de trabalho, departamentos, divisões. 

São eles que transformam os objetivos da alta administração em objetivos específicos, 

definem recursos e controlam a realização das atividades”. Exercem conforme Haggai (1990, 

p.21),”o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo no 

sentido de levá-lo a atingir metas de permanente beneficio que atendam as necessidades reais 

do grupo”. Ou seja, da instituição, com total consciência do ato de comandar visando gerar os 

melhores resultados, em função dos propósitos das instituições consolidando as metas 

pretendidas, pontificadas pela confiança dos liderados no líder/gestor das atividades 

programadas, configurando-se como um estrategista para conduzir o grupo no rumo certo, 

com segurança e firmeza de propósitos. Fica claro então, que planejamento é um processo 

social para a consecução de objetivos através do esforço mútuo entre lideres e liderados 

visando à satisfação das expectativas de ambas as partes com base nos valores, motivos e 

aspirações de todos os componentes do planejamento, de forma que todos se sintam 

responsáveis e comprometidos com os resultados desejados. 
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Dentro deste contexto, é certo afirmar que as IES, no que tange ao planejamento 

estratégico, devem se centrar fundamentalmente, na necessidade de tarefas e sustentação das 

equipes tendo pleno conhecimento do processo para bem orientar a execução das ações e 

desenvolver habilidades para motivar as equipe, principalmente, diante de pressões e 

adversidades tanto externas quanto internas, e entender as necessidades de sustentabilidade do 

planejamento através da potencialização das capacidades de seus gestores, tornando o 

planejamento um ato dinâmico, assumindo o papel de orientar e coordenar as ações do grupo 

operativo, motivando as equipes a alcançarem os melhores resultados, levando em 

consideração que todas as estratégias são determinantes para a consecução dos objetivos. 

Nesta concepção, o planejamento estratégico reflete-se como um fenômeno 

espontâneo, aceito de forma natural e significativa, legitimado pela aceitação do grupo 

operacional comprometido com o desempenho, tomando o planejamento como um desafio do 

próprio grupo, onde todos se sentem responsáveis e comprometidos com os resultados. 

Nesta perspectiva é verdadeiro afirmar que o gestor do planejamento precisa da 

sinergia de todo o grupo, no sentido de otimizar os esforços voltados para a maximização das 

habilidades dos elementos envolvidos, de modo que atendendo os objetivos organizacionais 

possa também satisfazer os anseios dos recursos humanos, potencializando e dando qualidade 

às ações, cabendo ao líder do processo intermediar o pensamento estratégico entre o alto 

escalão e o ambiente de tarefas, sendo-lhe atribuído o papel da tomada de decisões 

relacionadas à formulação e implementação de estratégias com base nas competências e a 

avaliação do desempenho dos indivíduos e da própria organização, sendo-lhe também 

fundamental motivar as pessoas em função dos objetivos organizacionais com base na 

competência, assumindo conforme Cusins (1994, p. 9), “o papel de direcionar e conjugar 

esforços, comunicar, liderar, motivar, avaliar e recompensar as pessoas dentro da 

organização”, agindo com sinceridade e clareza aplicando as estratégias adequadas para 

conduzir as ações em direção aos resultados, entendendo que cada projeto é único com 

características diferentes, exigindo conhecimento também diferente.  

Por outro lado, conforme Bethlen (2009, p. 96), entre a ação e o planejamento 

“existem várias pessoas que agem como filtros, impedindo a passagem de alguma informação 

e permitindo a passagem de outras”. Afirma ainda que estas pessoas fazem com que as 

comunicações não cheguem ao órgão de controle com as características com que saíram do 

órgão de ação. Significa que um dos desafios das instituições é fazer com que as informações 
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cheguem com as mesmas características originárias para não comprometer o desenvolvimento 

e o desempenho do que foi planejado. E, neste caso é preciso ter um canal aberto entre os 

planejadores/instituições e os executores da ação, de forma que as informações sejam 

objetivas, concisas, sem nenhuma subjetividade. Faz-se necessário que os objetivos da 

instituição passem a ser os objetivos de todos e que todos participantes do planejamento 

saibam o que efetivamente é preciso fazer, entendendo que todo e qualquer planejamento está 

sujeito a mudanças inesperadas, o que significa ser necessário trabalhar com uma margem de 

segurança capaz de sustentar determinadas variações, por um determinado período.  

É fundamental que a administração da instituição faça saber à comunidade, de 

interesse quais os objetivos do planejamento destacando sua importância para o futuro de 

maneira contundente, e, mais que isso, necessita dar exemplo, assumir o compromisso e 

operacionalizar os recursos de modo eficiente e transparente, comunicando à comunidade os 

resultados, também de forma transparente, evitando objetivos e informações vagas, ambíguas. 

É importante se destacar que não raramente, especialmente nas Instituições de Ensino 

Superior, o planejamento se apresenta dissociado da gestão orçamentária. Ora, se o 

planejamento é um instituto integrativo e participativo, não pode estar separado de outras 

ações. Faz-se necessário que ao se elaborar o planejamento sejam discutidas as prioridades, 

porém, de forma integrada, onde todos os departamentos estejam igualmente conscientes de 

que a participação de cada um deles no processo estratégico é fundamental, é indispensável, 

pois, o planejamento funciona como uma engrenagem onde todos, em escala maior ou menor, 

têm responsabilidades e compromisso com o resultado final programado. 

Embora não se trata de uma solução mágica para a solução dos problemas, 

planejamento estratégico não pode ser visto apenas como uma aspiração institucional, é uma 

ferramenta para transformar prospecção em realidade e por isso está longe de ser uma ilusão, 

daí ser importante a equipe do planejamento estar pronta, não só para colocar ideias no papel, 

mas, para transformar estas ideias em ações práticas, voltadas para a obtenção de resultados 

concretos.  

Isto reflete o pensamento de Franco, Rodrigues e Cazela (2009, p. 111), ao dizerem; 

“as organizações com cultura mais moderna, sobrevivem, buscam, constantemente, o sucesso 

que se renova o tempo todo, superam as crises que, frequentemente, as rondam, e testam as 

suas capacidades de atingir metas e objetivos”. São assim, institutos dinâmicos que interagem 

com o ambiente interno e externo e com suas próprias ações desenvolvendo capacidades para 
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superar as dificuldades, entendendo-se que estas são fenômenos naturais para testar a 

capacidade organizacional de vencer desafios de forma racional, aceitando as mudanças com 

algo naturalmente necessário para a sobrevivência da instituição no mercado. Devendo-se 

considerar que planejamento estratégico, é um processo pelo qual as instituições se mobilizam 

para atingir o sucesso e construir seu futuro, por meio de um comportamento proativo. Não 

devem esperar que as coisas aconteçam, devem fazê-las acontecerem. 

Por outro lado, no caso das IES, é preciso que os gestores estejam conscientes que 

precisam criar um ambiente no qual os acadêmicos possam se comunicar abertamente com a 

instituição, o que conduz à necessidade de ouvir a clientela, no caso os estudantes e a 

sociedade na qual está inserida para apropriar as estratégias no sentido de atender as 

necessidades e os desejos da comunidade acadêmica e da própria sociedade, requerendo da 

instituição levantar um diagnóstico de si própria, transformando o pensamento estratégico em 

planos estratégicos, conforme mostra a figura 3.1 a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Fases básicas do planejamento estratégico nas IES  

Fonte: Adaptado Meyer et al (2004) 
 

A grande questão é que muitas das vezes o diagnóstico interno que inclui o 

pensamento dos funcionários e dos acadêmicos, se apresenta incompatível com o pensamento 

estratégico, ou seja, da macro administração, a qual, não abre mão de determinados 

paradigmas tradicionalistas, fechados a mudanças. Esquece e não raramente, que a instituição 

trabalha para um público específico que precisa ter suas necessidades e anseios satisfeitos, 

gerando conflitos entre uma realidade e outra. As IES, embora falem em qualidade, pouco se 

preocupam em efetivamente dotar seu sistema de qualidade, muitas delas, sequer se 
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preocupam em avaliar sua estrutura e o desempenho de seus profissionais, não se lembram 

que a qualidade é a mola propulsora do desempenho e do desenvolvimento organizacional. 

Esquece que segundo Guillon e Mirshawka (2000, p. 19), “quando a pessoa está 

consciente de como ela própria e os outros percebem e processam a informação pode 

conseguir com que o aprendizado e a comunicação se tornem bem mais fáceis e eficazes”. 

Deixam transparecer que não entendem que para que o planejamento se torne consistente é 

preciso que a comunicação se torne efetiva, transparente, sendo necessário conforme ainda os 

autores criar um ambiente no qual os acadêmicos e os profissionais possam se comunicar 

abertamente, o que quer dizer, que a administração precisa ouvir seu público pois é para esse 

público que a instituição trabalha. E, o pior ainda, é que muitas instituições do ensino 

superior, em sua essência, não desenvolvem preocupação consistente com o 

comprometimento com a qualidade do ensino, o que se reflete no planejamento, podendo se 

refletir de forma negativa no desempenho institucional, prejudicando seu posicionamento no 

mercado e para a sociedade, dissociando os valores e objetivos acadêmicos dos objetivos da 

instituição e com isso geram conflitos entre a administração/organização e seu público-alvo, 

que não tem suas necessidades plenamente satisfeitas. 

É preciso, que as IES se preocupem com o relacionamento professor/gestor/aluno, 

mudando de perspectiva no sentido de resolver os conflitos por meio da negociação 

comprometendo cada parte dando consistência às suas ações e, por conseguinte, ao 

planejamento por meio de estratégias que possam oferecer os melhores resultados para a 

instituição, para os envolvidos no planejamento e, principalmente, no sentido de satisfazer 

seus clientes, ou seja, seus estudantes, melhorando sua imagem e seu posicionamento perante 

sua comunidade e a sociedade, delineando o presente e o futuro, visando, sobretudo, assegurar 

a satisfação de seus clientes, ou seja, os estudantes, levando em conta que o cliente em última 

instância é quem julga a qualidade e os benefícios dos serviços recebidos. 

Neste sentido, as IES devem priorizar em PPI – Planejamento Participativo 

Institucional, o atendimento às especificações de seus clientes/estudantes, assim como o 

atendimento dos anseios dos profissionais envolvidos operacionalizando os requisitos 

desejáveis inerentes à satisfação das especificações exigidos pelo ambiente interno e externo, 

tendo como fundamento essencial a excelência da qualidade dos serviços prestados, 

entendendo conforme Claus (1992, p. 7), que “a qualidade pessoal é a base de todos os outros 

tipos de qualidade”. 
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A instituição deve então reconhecer, que a qualidade pessoal é fator essencial para a 

consistência das ações planejadas, a qual, por sua vez, determina a eficiência, as atitudes, o 

comportamento e o desempenho do planejamento, incluindo a performance do pessoal, dos 

departamentos, dos serviços, e da própria instituição, o que deve levá-la a estabelecer 

programas globais da melhoria da qualidade permanente, exigindo, por outro lado, uma 

auditoria também permanente para avaliar o desempenho de todas as áreas da instituição no 

contexto do planejamento estratégico participativo, na perspectiva de que todos os 

componentes do planejamento possam oferecer o melhor de seu potencial em favor das metas  

e objetivos planejados, fazendo com que todos sejam revisores de si próprio, em função da 

qualidade requerida pelas ações integrativas do planejamento. 

As IES devem compreender conforme enfatiza Paladini (2008, p. 43), “que quem 

define a qualidade é quem consome e não quem produz”. Quem avalia a qualidade é o cliente 

e não o fornecedor, com ênfase no processo gerencial, priorizando a qualidade em todo o 

contexto do planejamento, pela eliminação das falhas e adequação dos recursos e das 

estratégias durante o percurso do planejamento, tendo como resultante a produtividade. 

O Planejamento Estratégico Participativo deve ser legitimado pela aceitação de todos 

seus componentes dando relevância aos princípios democráticos e liderança onde todos se 

articulam em função do que foi discutido e planejado, assumindo o compromisso com o 

desempenho institucional. 

No contexto do cliente a preocupação das IES deve a princípio, conforme preceitua 

Silva (2008, p. 81), 

 

identificar as bases e seu público alvo, desenvolver o perfil relevante dos 

clientes/alunos, pensar o mercado de forma total, prever o público-alvo, analisar as 

forças competitivas, determinar o composto dos serviços, prevendo a fatia do 

mercado, estimar os benefícios compatíveis com os objetivos da instituição e 

decidir como atenderá seu mercado. 
 

Exige, por outro lado, conforme ainda Silva, conhecer os conceitos de ordem sociologia 

e concepções psicológicas, conforme mostra a figura 3.2, a seguir: 
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Figura 3.2 – Planejamento em função do consumidor 

Fonte: Adaptado de SILVA, 2008, p. 62. 

 

Como se vê na figura acima, o Planejamento Estratégico, além de representar o 

pensamento estratégico da organização envolvendo a diretoria e os executivos da instituição a 

fim de discutir, delinear e definir as linhas de diretrizes do planejamento, é uma atividade que 

envolve o conhecimento sobre os aspectos sociológicos e psicológicos dos clientes internos e 

externos consignado de forma global e interativa, atingindo todos os setores da organização, 

levando a todos os envolvidos uma linguagem uniforme e comprometida com as ideias e os 

resultados, dando consistência às tomadas de decisões.  

É uma atividade que exige análises das tendências de mercado visualizando as 

oportunidades e as ameaças, que consiste em diagnóstico, identificando as tendências de 

mercado para montar as estratégias próprias para cada meta e objetivos. É, assim, uma 

ferramenta de gestão, visando aproveitar melhor as oportunidades e eliminar as ameaças, 

incluindo a análise da concorrência e de novos entrantes, potencializando as forças da 

organização para manter a vantagem competitiva e lucratividade de mercado, exigindo das 

organizações uma análise contínua de seus pontos fortes e fracos, identificando em que a 

instituição é boa, o que melhor sabe fazer, o que os clientes gostaria de ter como benefícios, 

entre outros aspectos. 

Conceitos 

sociológicos 
Processo de 

tomada de decisão 

Conceitos 

psicológicos 

Cultura 

 

Classe social 

Grupos de 

referência 

Opinião do 

público alvo 

Reconhecimento de um 

problema 
Necessidades do 

público 

alvo/planejamento 

Busca de informações e 

avaliação sobre o 

público-alvo 

Percepção da 

clientela 

Avaliação de 

alternativas 
Motivação 

Tomada de 

decisão/elaboração do 

planejamento 

Atitudes 



Capítulo 3    Planejamento Estratégico Participativo nas Instituições de Ensino Superior- IES 

 

 

56 

 

As organizações precisam assim, identificar o que fazem de melhor para se diferenciar 

tornando visíveis seus valores. Precisam, então, comunicar-se bem com seus clientes e a 

sociedade, pois, como dizia Chacrinha, um velho apresentador da televisão brasileira, “quem 

não se comunica, se trumbica”. Isto é, quem não se comunica bem tem dificuldades reais de 

ser entendido, pondo em risco seus objetivos. Neste aspecto, as instituições precisam 

desenvolver a preocupação em planejar o que dizer, como dizer e em qual linguagem se 

comunicar, tendo em vista que, se de um lado está a empresa, de outro, está seu interlocutor 

que precisa entender perfeitamente a mensagem para dar o feedback correto, como resposta 

para ser processado,  conforme mostra a figura 3.3, a seguir. 

 

   

 

 

 

 
Figura 3.3 – Planejamento estratégico: elementos da comunicação 

Fonte: SILVA, 2008, p. 160. 

 

 

Em síntese, o planejamento estratégico participativo se constitui em uma função 

gerencial relevante em que a IES projeta-se para o futuro definindo uma programação, onde 

objetivos são definidos, estratégias são estabelecidas e recursos são alocados visando sua 

implementação.  
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4 METODOLOGIA 

 

Considerando que pesquisa, conforme Lankshear&Knobel (2008, p. 32), não é a 

“mera coleta de dados”, mas, um momento que permite uma reflexão sobre determinado 

assunto que se deseja estudar e desvendar. 

Considerando ainda de acordo com os autores, que toda pesquisa é guiada por 

estruturas teóricas e conceituais circunscrevendo o curso e o campo visualizado e 

levantamento de informações de qualidade pertinente às questões decorrentes e aos propósitos 

da pesquisa, de forma coerente, a metodologia adotada neste trabalho centra-se a princípio na 

pesquisa bibliográfica tendo como suporte autores como: Ballestero-Alvarez (2011), Bethlen 

(2009), Maximiano (2000), Oliveira (2011), Pereira (2011), entre outros, não se dispensando 

artigos acadêmicos e publicações em periódicos que possam substanciar o desenvolvimento 

deste estudo. 

 

4.1 Caracterização da organização em estudo 

A instituição de ensino superior – IES é de caráter privado com fins lucrativos, situada 

na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas, fundada em 15 de agosto de 2005. Foi assim que 

em 2005 surgiu a primeira faculdade particular em Arapiraca no Estado de Alagoas que 

ofertava cursos de ensino superior semipresenciais. 

Subsidiária da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. Atualmente, mantém 11 

cursos de graduação semipresencial e 15 cursos de pós-graduação à distância, sendo 3 na área 

jurídica, 4 na área de humanas e 8 na área de ciências sociais, com 26 professores, 1 

coordenador técnico pedagógico, 5 funcionários da secretaria, afora o pessoal de vigilância e 

serviços gerais. Além da própria diretora e sócia majoritária da instituição. 

A UNOPAR é hoje uma das maiores Universidades de Ensino a Distância do País, 

com a oferta do Sistema de Ensino Presencial Conectado - SEPC. O Sistema possui aulas 

diferenciadas, ao vivo, preparadas por equipe tecno-pedagógica especializada, que permite 

interatividade entre professores, alunos e tutores eletrônicos de forma on-line. Os cursos 

ofertados pelo SEPC estão presentes em mais de 400 municípios de 26 Estados brasileiros nos 

cursos de graduação, pós-graduação (especialização), além da educação corporativa. 
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A IES em estudo é administrada por sua sócia majoritária, que também assume a 

coordenação geral, se caracterizando também por seu espírito centralizador, vez que todas as 

decisões são tomadas por sua administradora.  

Embora conceituada na região, não foi possível se identificar sua missão, nem a visão 

de futuro, registrando-se desde logo a inexistência de um planejamento estratégico. Portanto, 

é uma instituição administrativamente de caráter tradicional, marcada pelo caráter 

conservador. 

A instituição possui uma estrutura física moderna, com um prédio recém construído 

em layout funcional e design atual, acolhendo 13 salas de aulas, uma secretaria acadêmica, 

uma biblioteca e um laboratório de informática, além das salas da coordenação, direção e dos 

professores. As salas de aula são climatizadas e equipadas com data show, cadeiras 

alcochoadas, o laboratório possui equipamentos modernos de última geração, a biblioteca 

possui um acervo atualizado com livros nas diversas áreas dos cursos por ela ofertados. A 

instituição possui um auditório e uma sala de estudos para os alunos. 

A comunicação interna e externa da instituição é viabilizada através do portal 

universitário. Possui um sistema online de apoio aos alunos que é realizado pelos tutores 

eletrônicos fornecidos pela sua subsidiária a Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. 

Através do portal, o discente tem acesso à biblioteca digital com um acervo de mais de 2.500 

títulos fornecidos pela Pearson Education do Brasil. A UNOPAR também fornece material 

didático impresso de todas as disciplinas para todos os discentes em seus respectivos cursos. 

A IES oferta os seguintes cursos de graduação: Administração, Ciências Contábeis, 

História, Letras (licenciatura), Pedagogia (licenciatura), Serviço Social, Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Superior de Tecnologia em 

Marketing, Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, Superior de Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos e Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar. 

 

4.2 Condução do Estudo de Caso 

Para estabelecer as definições conceituais e operacionais dos principais termos e 

variáveis foi utilizado como proposta de conteúdo e sequência para a condução desse estudo 

de caso a Figura 4.1, estabelecida com base nos trabalhos de FORZA (2002), CROOM (2005) 
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e SOUSA (2005); e adaptado de MIGUEL et al (2012). Cada uma das etapas da figura abaixo 

estão apresentadas com mais detalhes nos tópicos abaixo. 

 

              
 

        

                                    
                                             

                                     

  

 

   

 

 

 

Figura 4.1 – Adaptado da Figura 6.2 – Condução do Estudo de Caso 

Fonte:MIGUEL et al, 2012, p. 134. 

 

 

A figura 4.1, é composta por seis etapas, sendo que a primeira etapa tem como 

objetivo mapear a literatura que foi utilizada neste estudo, delineando as proposições 

existentes e suas respectivas limitações; na etapa seguinte, que é a etapa do planejamento do 

estudo de caso, foram selecionados os meios para coleta e análise dos dados; na etapa, da 

realização do teste foi verificada a qualidade dos dados colhidos e realizado os ajustes 

necessários; na quarta etapa, da coleta de dados, os dados foram coletados, registrados e 

limitados para que não sofressem influências externas; na análise dos dados, foi construído 

um panorama da situação atual da organização e a produção de uma narrativa baseada nas 

informações coletadas; e por fim, foi elaborado um relatório, expondo toda a análise 

resultante da presente pesquisa. 
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4.2.1 Definição da estrutura conceitual teórica 

Estudo de caso é um método que visa investigar um fenômeno contemporâneo dentro 

de um contexto da vida real. Esse método, busca diagnosticar a maneira como uma 

organização é administrada. Consiste em uma estratégia de pesquisa na tentativa de esclarecer 

como as decisões são tomadas e implementadas. Trata, pois, das questões operacionais. É, 

conforme Creswell  (2007, p. 3) “um dos tipos de pesquisa qualitativa que vem conquistando 

crescente aceitação na área de educação”. 

É, um método para responder o como e o porquê das relações operacionais ao longo 

do tempo, visando identificar determinadas situações norteando o que se deseja descobrir.   

Trata-se, pois, de uma análise específica de uma situação particular, de uma descrição da 

situação gerencial tendo como objetivo explicar o funcionamento da entidade estudada, 

incluindo a identificação do comportamento operacional da instituição e também dos aspectos 

pertinentes à satisfação dos clientes em razão dos serviços prestados ou produtos oferecidos, 

na busca de entender como a instituição funciona, buscando-se também compreender de 

forma detalhada o processo organizacional com o objetivo de esclarecer as causas e o 

esquema funcional da organização, vislumbrando descobrir possibilidades de melhorias do 

funcionamento da instituição, explicando conforme Silva (2008), as ligações causais e as 

possíveis intervenções na vida real da organização, assim como as estratégias de intervenção 

prospectando a avaliação sobre as intervenções realizadas. 

 

4.2.2 Planejamento do estudo de caso 

 

O planejamento de um estudo de caso, assim como qualquer outro planejamento, em 

princípio deve responder o que será realizado, neste caso um estudo sobre o planejamento 

estratégico da IES em estudo, cuja estratégia utilizada foi a aplicação de questionários, junto a 

direção e aos funcionários; no período de 29 de outubro a 10 de novembro de 2011. Essa 

pesquisa, foi feita pela pesquisadora, de forma participativa e se utilizando também de análise 

documental com o objetivo de compreender a prática e a valorização da empresa estudada 

sobre o planejamento estratégico.  

 

4.2.3 Instrumentos e métodos para coleta de dados 
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Este trabalho tem como método de investigação o Estudo de Caso. E de acordo com 

Cervo e Bervian (1983, p. 57), este método possibilita estudar "um determinado grupo para 

examinar aspectos variados de sua vida". Assim, o grupo é representado pelo quadro de 

funcionários da instituição de ensino superior privada que foi pesquisada.  

A escolha deste método se justifica pelo fato da pesquisa ter como foco de estudo a 

análise das variáveis ambientais externas e internas e a eficácia das estratégias que podem ser 

adotadas pela instituição analisada, com o objetivo de sugerir um modelo de planejamento 

que, caso se mostre adequado às suas necessidades, também possa ser utilizado por outras 

instituições de ensino superior privadas da cidade de Arapiraca/AL. 

Além disso, a presente pesquisa pode ser classificada como aplicada, uma vez que, que 

ela é movida pela necessidade de contribuir para fins práticos, mais ou menos imediatos, 

buscando soluções para problemas concretos. (GIL, 1989, p. 44). No contexto deste trabalho, 

foi utilizado de forma específica no sentido de identificar as causas da não aceitação completa 

da IES sobre o planejamento estratégico como ferramenta administrativa. Trata-se, pois, de 

uma investigação pertinente a um estudo de caso, visando contribuir para a melhoria 

operacional da instituição de ensino superior, objetivo deste estudo.  

Os instrumentos utilizados para coleta de dados desta pesquisa foram questionários, 

análise documental e entrevista, sendo que apenas a diretora da IES foi entrevistada 

diretamente, os funcionários da secretaria acadêmica e o corpo docente responderam apenas 

aos questionários sem a entrevista pessoal. Esta diferença, quanto à forma de coleta de dados, 

se deu pelo fato de que os funcionários da secretaria e os docentes não dispunham de tempo 

suficiente para uma entrevista. Em relação à análise documental, foram analisados alguns 

documentos internos, como por exemplo: o Guia de Percurso dos Cursos e o Manual 

Acadêmico.    

 

4.2.4 Coleta dos dados 

Para cumprir o propósito da pesquisa, foi necessário coletar, compilar e analisar os 

dados levantados e através do resultado mostrar os pontos fortes e fracos da empresa 

estudada, sua realidade e comportamento com relação ao planejamento estratégico, 

fundamentando sua relevância e significância como instrumento administrativo, também 

identificando os pontos fortes e fracos da instituição, bem como demonstrar o fluxo 
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operacional levantando informações relevantes sobre o comportamento da organização em 

relação ao planejamento estratégico. 

A coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação de três questionários, sendo 

que um deles foi aplicado em conjunto com uma entrevista junto à diretora da IES. O 

questionário respondido pela direção da instituição é composto de 19 questões fechadas 

(apêndice A). Foram aplicados questionários com cinco funcionários da secretaria acadêmica 

com 18 questões (apêndice B) e por fim, vinte e seis professores da entidade estudada 

responderam os questionários com 29 questões cada um (apêndice C). Sendo que a população 

pesquisada foi de 28 professores porém dois deles se negaram a participar da pesquisa. Os 

questionários tiveram como objetivo colher informações sobre às seguintes áreas: 

 Área Pedagógica: coletar dados sobre o quadro de funcionários, desde a 

formação profissional até suas opiniões sobre a instituição.  

 Área Administrativa: tem como objetivo conhecer melhor a instituição, sua 

estrutura organizacional, sua filosofia, características, quais as estratégias 

adotadas e sua posição em relação à concorrência. 

 Área Operacional: visa coletar dados sobre os funcionários da secretaria 

acadêmica, dos operadores de informática entre outros. 

Como a presente pesquisa se caracteriza pelo método de estudo de caso, foi necessário 

um aprofundamento no estudo das questões de interesse, que permitiu o conhecimento e a 

análise intensiva do tema abordado, porém irá impedir que as conclusões encontradas possam 

ser utilizadas de forma generalizadas em outras instituições, necessitando realizar adequações 

à realidade de cada uma. 

 

4.2.5 Análise dos dados 

Na pesquisa foram utilizados procedimentos qualitativos e quantitativos para a 

obtenção, análise e interpretação dos dados. Os procedimentos qualitativos se referem ao 

caráter subjetivo de alguns temas, ou seja, "trabalha com o universo dos significados, 

aspirações, crenças, valores e atitudes" (MINAYO, 1994: 22); enquanto que os quantitativos 

estão relacionados ao aspecto objetivo obtido por meio de dados matemáticos e análises 

estatísticas. Neste sentido, cabe lembrar a afirmação de Minayo (1994: 22): "O conjunto de 



Capítulo  4                                                                                                                Metodologia 

 

 

63 

 

dados quantitativos e qualitativos, não se opõem, ao contrário, se complementam, pois a 

realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia". 

Portanto, nesta pesquisa foram analisadas e interpretadas as informações tendo como 

base os preceitos contidos na fundamentação teórica, a qual norteará o desenvolvimento desse 

estudo. 

 

4.2.6 Geração do relatório da pesquisa 

O relatório foi gerado a partir dos dados levantados por meio da pesquisa de campo 

com questionários aplicados junto à direção de uma instituição de ensino superior privada, 

assim como junto aos professores, pessoal da área pedagógica e funcionários administrativos 

da IES. 
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5 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM UMA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR PRIVADA DE ARAPIRACA 

 

Este capítulo trata especificamente sobre o uso ou não do Planejamento Estratégico em 

uma Instituição de Ensino Superior Privada – IES, situada na cidade de Arapiraca no Estado 

de Alagoas. Traz os resultados advindos da pesquisa de campo realizada na mencionada 

empresa com a aplicação de questionários junto à sua diretora, aos funcionários 

administrativos e professores da instituição em foco. 

 

 

5.1 Desenvolvimentos, método e materiais da pesquisa  

A pesquisa teve como delimitação uma IES de caráter privado, que foi realizada no 

período de 29 de outubro a 10 de novembro de 2011, os três instrumentos de pesquisa 

utilizados foram questionários. Primeiro foi aplicado um dos instrumentos composto de 19 

questões, junto à diretora da instituição (apêndice 1), outro aplicado aos 5 funcionários da 

secretaria acadêmica com 18 questões (apêndice 2) e um terceiro instrumento aplicado junto 

aos 26  professores com 29 questões (apêndice 3). 

 

5.2 Resultado da pesquisa 

O questionário aplicado junto à diretora, dez questões tiveram como objetivo: 

a. Identificar o perfil da IES estudada; 

b. Identificar a existência do Planejamento Estratégico; 

c. Verificar se o planejamento estratégico apresenta algum tipo de importância para a gestão 

da IES em estudo. 

Ao se questionar a diretora sobre o organograma da instituição, a resposta foi de que a 

IES, não possui nenhum. 

Indagada se a instituição tem algum mecanismo para acompanhar os alunos egressos, 

a resposta também de que não, assim como, também não tem Projeto Político Pedagógico, 

também sendo respondido que não há regimento interno. 
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Esses dados só confirmam que a empresa é administrada empiricamente desprovida de 

qualquer característica científica, o que também confirma seu caráter conservador, com 

centralidade na sua administradora. Desconhece, por conseguinte, a importância do 

planejamento estratégico com ferramenta de gestão, como elemento indicativo dos caminhos 

a serem seguidos pela instituição, agravado pela falta da declaração da missão e da visão de 

futuro, de diretrizes formais, visto que não tem regimento interno, nem tampouco Projeto 

Político Pedagógico. 

 
 

5.3 Pesquisa junto aos funcionários 

Com o objetivo de identificar o perfil dos funcionários foi aplicado um instrumento de 

pesquisa com 18 questões, identificando-se que três dos funcionários são do sexo masculino e 

dois do feminino, sendo que três deles se situa na idade até 20 anos, um entre 31 e 40 e um 41 

e 50 anos. Dois deles estão na empresa a menos de um ano, dois têm três de casa e um 7 anos, 

com carga horária variável entre 12 e 40 horas semanais, sendo três de nível médio 

incompleto, um com ensino médio completo e um de nível superior. 

Quanto ao tipo de gestão, um dos entrevistados afirmou que as decisões são discutidas 

com a direção/coordenação. Entretanto, quatro afirmam que as decisões não são discutidas, é 

prerrogativa unicamente da direção, o que mais uma vez se confirma um modelo de gestão 

conservadora tradicionalista. 

Quanto às políticas de incentivo à capacitação dos técnicos administrativos da 

instituição, duas pessoas disseram que existe, enquanto que três afirmam que não. Isto 

significa que a instituição não valoriza a capacitação como fundamento da qualidade, 

desconhecendo que a qualidade das pessoas faz a diferença. 

No que diz respeito ao planejamento estratégico a pergunta foi: a empresa possui visão 

de futuro e missão estabelecida, quatro dos entrevistados disseram que sim, e um acha que 

não. Observa nesta questão um descompasso entre a afirmativa da diretora e dos funcionários, 

visto que a diretora nem sequer tem um organograma, nem projeto político pedagógico, nem 

mesmo regimento interno e que também não contempla o Planejamento Estratégico, 

comprovado também com as respostas à questão 11 com o seguinte teor: a empresa 

implementa estratégias formais para prevenir riscos (macro e micro econômicos)? Apenas 

uma pessoa disse que sim, enquanto que quatro afirmam que não. 
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A questão 12, indagou: quais os prazos estabelecidos para as ações dos planos 

realizados pela IES. 100% dos entrevistados afirmaram que os planos são de até um ano. E 

isto mostra conforme já confirmado que a instituição não adota o planejamento estratégico 

como filosofia de gestão. 

Questionado se há acompanhamento dos objetivos e das metas (pergunta 13), um dos 

entrevistados disse que nunca há acompanhamento, quatro, porém, afirmam que apesar de 

falho, existe um sistema de acompanhamento.  

A questão 14 foi: você acredita que a elaboração do planejamento estratégico pode 

trazer benefícios para a IES? A afirmativa de todos os entrevistados foi de que sim. Leva-se a 

entender que a visão dos funcionários se situa contraditoriamente ao pensamento da empresa, 

como ficou claro no item 5.2. 

Quando perguntado: sobre o que a empresa é, o que faz e para onde vai (questão 15), 

um das pessoas entrevistadas disse que nunca pensou nisso, três disseram que tem uma vaga 

noção e uma afirmou que sim, tem uma ótima noção sobre o que a empresa é e para onde vai. 

Isto revela completo desconhecimento sobre os objetivos da organização, assim como sobre a 

missão e a visão organizacional, confirmando-se o empirismo com que a empresa é 

administrada e quando questionados sobre o grau de conhecimento do planejamento 

estratégico, três pessoas disseram que possuem pouco conhecimento, uma disse que seu 

conhecimento é regular e a outra disse que seu conhecimento é apenas o básico.  

 

5.4 Pesquisa junto aos professores 

Neste quesito foi levantado o perfil dos professores, incluindo sexo, idade, tempo de 

serviço, carga horária semanal, formação acadêmica, entre outros aspectos. Também se 

levantaram informações sobre o projeto pedagógico, políticas de incentivo, sobre a 

experiência profissional, a respeito do planejamento estratégico, análise de pontos fortes e 

fracos, planos de ação da IES, sobre o acompanhamento dos objetivos da instituição, grau de 

conhecimento sobre o planejamento estratégico, importância da participação no planejamento 

estratégico. Na verdade buscou-se entender o comportamento dos profissionais ante a 

empresa e desta em relação a seus funcionários da área pedagógica, obtendo-se os seguintes 

resultados conforme mostra a figura 5.1, a seguir. 
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5.4.1 Perfil identificado 

De acordo com os dados coletados foi possível identificar que 46,0% dos professores 

pesquisados são do sexo masculino e 54,0% do feminino. A faixa etária desses professores 

está entre 25 e mais de 46 anos, sendo que 56,7% possuem entre 25 a 35 anos, 26,9% a idade 

está entre 36 a 45 anos e 16,4% possuem mais de 46 anos. Em relação ao tempo de trabalho 

dos professores, 15,4% afirmaram que possuem de 0 a 3 anos de trabalho, 69,2% de 4 a 7 

anos e 15,4% têm mais 8 anos de trabalho na IES em estudo. A formação acadêmica dos 

professores é composta por 7,7% possuem apenas graduação e 92,3% possuem pós-graduação 

latu sensu. 

 

Tabela 5.1 – Perfil dos professores da IES 
 

Sexo Masculino Feminino ------------- 

46,0% 54,0% ------------- 

Idade Entre 25 a 35 anos De 36 a 45 anos De 46 ou mais 

56,7% 26,9% 16,4% 

Tempo de trabalho Entre 0 a 3 anos De 4 a 7 anos De 8 ou mais 

 15,4% 69,2% 15,4% 

Formação acadêmica Superior completo Pós-graduação 

latu sensu 

Strictu sensu 

7,7% 92,3% ------------ 

 
Fonte: Esta pesquisa 

 

5.4.2 Participação dos professores em projetos acadêmico-pedagógicos. 

 

Levantada a questão sobre o conhecimento de projetos pedagógicos em 

desenvolvimento, 36,76% dos entrevistados dizem que têm algum conhecimento, 13,06% que 

participam da construção de alguns, 19,42% dizem que são requisitados e 30,76% dizem que 

têm conhecimento de alguns colegas que participam. Tal resultado revela que a instituição 

está atrelada a paradigmas tradicionalistas, centralizados na pessoa do dirigente, deixando de 

aproveitar o potencial de seus colaboradores para enriquecer as ações da organização, 

esquecendo que a pluralidade e inter-relacionamento bem articulado é uma maneira de 

comprometer o contingente humano com o desempenho e os resultados da organização. Tal 

resultado é possível ser visualizado com a análise da figura 5.1, a seguir. 
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Figura 5.1 – Participação dos professores em projetos da IES 

Fonte: Esta pesquisa 
 

 

5.4.3 Processo de melhoria institucional 

Questionados sobre o conhecimento de projetos de melhoria da instituição, 42,3%, dos 

entrevistados afirmam que não têm conhecimento algum, 26,9% que possuem liberdade para 

propor melhoramentos, 23,11% afirmam que sua proposição foi aceita e 7,69% afirmam que 

suas proposições foram aceitas e implantadas, conforme mostra a figura 5.2, a seguir. 

Figura 5.2 – Conhecimento sobre projetos de melhorias da IES 

Fonte: Esta pesquisa 

Possuem Conhecimento 36,76%

Participam 13,06%

Requisitados 19,42%

Conhecem algum colega que

participa 30,76%

Não possuem nenhum conhecimento

42,3%

Possuem liberdade para propor

26,9%

Proposições aceitas 23,11%

Aceitas e Implantadas 7,69%

 

Não possuem nenhum 

conhecimento 42,3% 
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Nesse contexto é possível que a instituição esteja perdendo uma grande oportunidade 

de enriquecer seu conhecimento e envolver os profissionais em suas atividades, e, por 

decorrência, deixando de aproveitar o potencial dos funcionários para, gerar conhecimento e 

produtividade e, por conseguinte para melhorar seu desempenho. 

Perguntado aos profissionais da IES em análise, se participam de algum colegiado da 

IES, 100,0% dos entrevistados dizem que nunca participaram de nenhum colegiado 

institucional, sendo que 34,0% confirmam que só atuam em sala de aula, 11,0% dizem que 

atuam na sala de aula e na gestão acadêmica, 5,0% atuam na sala de aula e em atividades 

administrativas e 50,0% têm atividades ligadas à sala de aula e orientação dos alunos, 

significando que nenhum dos professores entrevistados participam dos projetos acadêmicos, o 

que contradiz a informação do item anterior, que no máximo dão sugestões para o 

desenvolvimento de projetos acadêmicos. 

No que diz respeito se são chamados para participarem das decisões da IES em estudo, 

46,92% confirmam que não participam. Dizem que as decisões são tomadas unicamente pela 

diretora da instituição. Já 17,69% dizem que sim, as decisões são tomadas a partir de 

discussões de uma visão integrada, que leva em consideração o ambiente interno, externo, o 

pedagógico e o administrativo, enquanto que 23,86% consideram que as decisões ocorrem de 

forma flexível e adaptadas às situações instáveis, sempre que necessário e 11,53% não sabem 

informar, conforme mostra a figura 5.3, a seguir. 

 

Gráfico 5.3 – Participação dos funcionários nas decisões da IES 

Fonte: Esta pesquisa 

Não participam das decisões

46,92%

Participam das decisões 17,69%

Decisões de forma flexíveis

23,86%

Não sabem informar 11,53%
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5.4.4 Política de incentivo à capacitação 

No que se refere à política de incentivo à capacitação 26,92%, afirmam que não existe 

política voltada para a capacitação, entretanto, 69,24% afirmam que sim e 3,84%, não 

responderam. 

Os dados revelam que embora a instituição não invista em capacitação dos 

funcionários administrativos, no que diz respeito aos professores a empresa tem desenvolvido 

certa preocupação, o que é extremamente bom para a instituição, visto que as pessoas 

capacitadas produzem melhor, geram conhecimento pelo conhecimento e, consequentemente 

geram qualidade e produtividade. 

 

5.4.5 Conhecimentos dos professores da IES sobre o planejamento estratégico 

Dos entrevistados 34,61% afirmam que a empresa não tem visão de futuro e missão 

estabelecidas, enquanto que 61,55% dizem que sim e 3,84% não responderam a questão 

pertinente. Estes resultados coincidem com a questão relativa à identificação dos pontos fortes 

e fracos. Já no tocante à implementação do planejamento estratégico, 38,46%, dizem que a 

empresa não se preocupa com o planejamento estratégico, porém, 52,0%, afirmam que sim e 

9,54%, não responderam a questão. 

Perguntado se o planejamento pode trazer benefícios para a empresa, 96.15% 

afirmam que sim e 3,85% não sabem. Isto mostra a importância do planejamento estratégico, 

sobretudo, porque conforme Oliveira (2011, p. 73), “o Planejamento Estratégico é uma 

metodologia administrativa que permite estabelecer a direção a ser seguida pela empresa que 

visa maior integração com o ambiente”. Isto é, um método para orientar a instituição no 

percurso de seu desenvolvimento com a participação efetiva dos funcionários apoiando o 

pensamento estratégico, gerando valor e produtividade para a empresa no agora e no futuro. E 

também, direcionar o deslocamento de onde está para aonde quer ir, orientando também a 

locação dos meios para melhor posicionar a instituição em seu mercado de atuação, 

respaldado pela participação conjunta de seus integrantes. 

A questão seguinte tratou sobre o grau de conhecimento dos professores sobre o 

planejamento estratégico, 7,69% dos entrevistados dizem que não têm nenhum conhecimento, 

34,61% que têm pouco conhecimento, 19,23% dizem que têm conhecimento regular, 23,07% 
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afirmam ter conhecimento básico e 15,4% têm conhecimento avançado, de acordo com a 

análise da figura 5.4 a seguir. 

 

Figura 5.4 – Conhecimento dos entrevistados sobre Planejamento Estratégico 

Fonte: Esta pesquisa 

 

A questão de número 22, indaga: o processo de elaboração do planejamento 

estratégico sobre as ações presentes e futuras da IES deve ser feito em conjunto com os 

funcionários? A afirmativa de 76,92% foi de que sim, totalmente, enquanto que 23,08% 

dizem que em parte. 

Ora, se 76,92% dizem que o planejamento estratégico deve ser feito em conjunto 

envolvendo a direção da empresa e os funcionários, supostamente estão dispostos a fazer 

parte da elaboração e implantação do planejamento, cabendo a instituição convocá-los para 

participarem desse processo aproveitando o potencial disponível para montar seu 

planejamento estratégico apoiado pelos funcionários. 

 

5.5 Análise e discussão da pesquisa 

De modo geral, observa-se que as instituições de ensino superior privada, situadas na 

cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas, atuam com um baixo grau de maturidade gerencial, o 

que gera situações complexas, não apenas relacionadas ao prejuízo dos alunos como também 

da sociedade. Pela sua importância de interesse regional, as IES privadas devem utilizar 

políticas gerenciais são implantadas em outros tipos de negócios, que possam evitar a 

Nenhum conhecimento 7,69%

Pouco conhecimento 34,61%

Conhecimento básico 23,07%

Conhecimento regular 19,23%

Conhecimento avançado 15,4%
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dispersão do foco, visto que o seu objetivo é com a qualidade do ensino e cujo processo de 

formação pode ficar comprometido caso seja constatada a incompetência gerencial. 

Ao analisar os dados levantados, observa-se que a sua relevância consiste em mostrar 

o perfil da instituição analisada verificando-se a ausência de um planejamento estratégico 

formal, assim como a ausência da missão e visão também formal da empresa, ratificando o 

modo empírico de administração adotado, marcado por um estilo de gestão centralizador e 

conservador. 

O fato é que do ponto de vista do planejamento estratégico os dados revelam que a 

instituição ainda não despertou para a relevância deste instrumento como ferramenta de 

gestão. Infelizmente, a instituição ainda não se sente estimulada sobre o fato de que no mundo 

globalizado é preciso se dar consistências as atividades atuais vislumbrando-se o futuro, 

notadamente para se promover mudanças com a mesma velocidade com que elas acontecem, 

agindo proativamente para amenizar as incertezas e potencializar as oportunidades frente as 

intensas concorrências em qualquer área que se atue.  

Os dados mostram também que embora a empresa não valorize o planejamento 

estratégico, ela tem em seu quadro funcional pessoas afeitas ao planejamento estratégico, e 

que, quase 100% dos seus funcionários entendem que ele traz benefícios para a instituição, 

destacando que uma boa parte dos entrevistados afirmam que já conhecem e possuem 

experiências com planejamento estratégico e, neste caso, caberia à instituição aproveitar essas 

experiências para desenvolver e implementar o seu planejamento estratégico, dando maior 

consistência às atividades da organização, no agora e para lidar com questões futuras, 

buscando, sobretudo, melhor posicionamento e prestígio no mercado em que atua. 

Sabe-se que uma instituição para poder crescer, atraindo e mantendo os seus alunos, 

precisa também estar sempre em contato com todas as suas variáveis, sejam elas externas e 

internas, buscando alavancar as oportunidades e minimizar as ameaças, direcionando os seus 

recursos internos para o desenvolvimento de alternativas com o intuito de acompanhar as 

constantes mudanças ocorridas nesse ambiente tão competitivo. 

 Diante deste contexto, é importante que todas as pessoas que fazem parte da IES em 

estudo, reflitam e dividam suas experiências, que busquem olhar os conflitos de forma 

produtiva, como oportunidade para construir uma equipe mais forte e que possa trabalhar no 

processo de implantação do planejamento estratégico da IES em estudo. 
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Diante dessa necessidade, IES deve ter como prioridade a elaboração das suas 

estratégias e definição dos objetivos pretendidos, procurando entender que o ensino superior 

não é apenas uma prestação de serviço qualquer, mas sim um processo educacional, 

convergindo na formação de um cidadão autônomo e consciente de suas responsabilidades 

perante sua comunidade e seu país. 

 

5.6 Diretrizes para implantação do planejamento estratégico 

 Para a situação atual da IES e considerando toda a análise ambiental feita, levando-se 

em conta o perfil da direção e dos seus funcionários, ficaram claras as diretrizes que podem 

orientar a instituição em estudo no processo de implementação do planejamento estratégico 

participativo, concentrando-se nos seguintes pontos fundamentais: 

a. Rever a forma como a empresa é administrada buscando agir segundo uma perspectiva 

mais flexível entendendo que as organizações precisam ser abertas para com eficiência 

motivar e aproveitar o potencial de seus clientes internos (funcionários). 

b. Instituir formalmente a missão e a visão de futuro da empresa dando conhecimento claro de 

seus propósitos a seus funcionários, clientes externos (alunos) e à sociedade. 

c. Ouvir seus funcionários sobre o interesse e importância do planejamento estratégico para a 

instituição e os benefícios que ele poderá gerar a curto e médio prazo, sobretudo, para dar 

consistência à empresa no momento atual e no momento futuro; 

d. Ouvir seus clientes externos para identificar suas necessidades e os desejos para a partir daí 

trabalhar consistentemente o planejamento estratégico participativo no sentido de satisfazer as 

necessidades e desejos de sua clientela e perante à sua área de abrangência, vendendo bem e 

com propriedade a imagem da instituição gerando reconhecimento e prestígio; 

e. Mobilizar todo seu contingente humano no sentido de sensibilizá-lo em torno da discussão, 

elaboração e implementação do planejamento estratégico participativo, aproveitando-o como 

modelo de gestão. 

 De acordo com as escolas do planejamento estratégico que foram estudadas e as 

informações coletadas na IES pesquisada, pode-se sugerir que o processo de implantação 

desse planejamento estratégico deve ser orientado com base nas premissas da Escola do 

Aprendizado, que se caracteriza por um ambiente complicado, necessitando de um 

aprendizado contínuo dando valor para as pessoas com capacidade de aprender. Nela se 
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observa que as estratégias possuem como base os padrões comportamentais praticados pela 

organização, inexistindo a cisão entre formulação e implementação da estratégia. Dela se 

entende que a estratégia é um processo emergente que se origina em toda a organização 

através de seus membros individualmente ou coletivamente. 

 O ponto fraco dessa escola está no seu alto custo, pois leva tempo, gera uma 

quantidade enorme de reuniões, troca de mensagens, apesar que essa troca é justamente o seu 

ponto forte pois o resultado é muito mais eficaz. 

 Com as informações obtidas na IES pesquisada e as premissas dessa escola, pode-se 

afirmar que o processo de elaboração das estratégias é adequado a atual realidade da 

instituição em estudo, principalmente diante do fato de que a Escola do Aprendizado 

preceitua que o processo é formado por agentes que aprendem com o processo, que o líder 

também deve aprender juntamente com todo o sistema coletivo e ele deve gerenciar o 

processo de aprendizado estratégico e não preconceber as estratégias, que o aprendizado 

estimula a compreensão da ação, e por fim, que as estratégias devem surgir com padrões do 

passado, depois como planos para o futuro e finalmente como perspectiva para guiar o 

comportamento geral. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Ao se concluir esta pesquisa constata-se que o planejamento estratégico tem como 

base fundamental o pensamento estratégico, o qual é transformado em plano estratégico pela 

área gerencial e operacionalizado no ambiente de tarefas, se transformando um fundamento 

determinante para administrar o presente e lidar com questões futuras.  

A pesquisa, de acordo com os dados e informações levantadas deixou claro que uma 

ferramenta administrativa de fundamental importância é o planejamento estratégico nas 

instituições de ensino. E que, a IES em estudo, não o valoriza como elemento determinante 

para dar qualidade aos processos e, concomitantemente destacar a instituição perante sua 

clientela e o mercado.  

No contexto, da instituição de ensino superior, cujo estudo foi concentrado, os dados 

extraídos pela pesquisa, instrumentalizados pela aplicação de questionários junto à diretora da 

referida instituição, aos profissionais administrativos e aos da área acadêmica, as principais 

conclusões foram de que: 

a) A instituição ainda é administrada de forma empírica, arraigada a paradigmas tradicionais e 

centralizada na pessoa de sua diretora.  

b) E ainda não despertou para a importância do planejamento estratégico com fundamento e 

técnica de gestão, registrando-se sua inexistência na instituição, registrando-se também que 

não há declaração formal da missão e da visão de futuro, nem mesmo um regimento interno, 

apurando-se também que os funcionários pouco participam das atividades da organização, 

tanto assim que indagados sobre o que a empresa faz, 66,66% deles disseram que apenas tem 

uma vaga ideia, o que efetivamente confirma o desconhecimento sobre os objetivos e metas 

da organização, desconhecendo a existência de uma missão e uma visão da empresa, mesmo 

porque, formalmente  conforme a afirmação de sua diretora elas não existem.  

Quanto à participação e conhecimento dos professores sobre os projetos pedagógicos 

da organização em desenvolvimento na IES analisada, os dados e as informações levantadas 

mostraram que apenas 13,06% participam da elaboração de alguns projetos, o que quer dizer 

que 86,94% estão fora dessa atividade, o que também pontifica o caráter centralizador da 

organização, constatando-se também que a IES não tem colegiado institucionalizado, visto 

que 100% dos entrevistados afirmam que nunca participaram de tal instituto. 
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Sobre o planejamento estratégico participativo especificamente, na visão dos 

funcionários, a presente pesquisa apurou que 96,15% entendem que esse instrumento é 

fundamental para a instituição, o que, de fato releva a importância do planejamento 

estratégico, sobretudo, como metodologia para estabelecer a direção a ser seguida pela 

empresa, servindo de base orientativa no percurso operacional e de desenvolvimento da 

instituição.  

Dentro desta constatação, observa-se que a pesquisa teve seus objetivos atendidos, 

incluindo a constatação da problemática de que a empresa não valoriza o planejamento 

estratégico como metodologia administrativa, tanto assim, que nem sequer tem um 

planejamento estratégico formal, embora, os dados tenham demonstrado que na empresa 

existem pessoas afeitas a esta ferramenta.  

 

6.1 Sugestões para pesquisas futuras 

 

As conclusões desta pesquisa não esgotam o tema abordado, procuram apenas 

responder as questões propostas pela mesma. Seguem algumas sugestões para futuras 

pesquisas visando uma maior compreensão sobre o planejamento estratégico das IES 

privadas. 

 Repetir a pesquisa nas demais IES privadas da cidade de Arapiraca, Estado de 

Alagoas; 

 Estudar a viabilidade de implantação do planejamento estratégico participativo na 

instituição de ensino superior privada que foi objeto da pesquisa; 

 Dar continuidade a esta pesquisa, avaliando a implementação das propostas 

sugeridas neste trabalho em outras IES privadas de Arapiraca. 
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Dados de Identificação Institucional 

Pesquisadora: Luzileide Euzébio Marinho; 

Orientadora: Profª. Ana Paula Cabral Seixas Costa, Drª. – UFPE – Recife; 

Objetivos do Questionário: 

a) Identificar o perfil da IES em estudo; 

b) Identificar a viabilidade de implantação do Planejamento Estratégico Participativo na IES 

em estudo. 

 

Realizado em: ___/___/_____ a ___/___/_____. 

 

Bloco A – Perfil da Proprietária: 

1. Identificação: 

Nome: 

Idade: 

Grau de Escolaridade: 

Cargo/Função na IES: 

 

Bloco B – Perfil da IES 

1. Identificação: 

Nome da Mantenedora: 

Qual o ano de fundação da IES? 

Número de funcionários da Secretaria Acadêmica: 

Número de coordenadores: 

Número de professores: 

Nome do responsável pelas informações:  

Cargo/Função na IES: 

 

2. Vínculo empregatício do responsável pela instituição: 

(    ) Contratado/CLT; 

(    ) Mantenedor/Quotista. 
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3. Qual a categoria jurídica da IES junto ao MEC? 

( ) Confessional; 

( ) Filantrópica; 

( ) Comunitária; 

 ( ) Fundação; 

( ) Com fins lucrativos. 

 

4. Houve algum processo de profissionalização na gestão da IES desde sua fundação? 

(    ) Sim (    ) Não 

 

5. A gestão da IES é caracterizada como uma gestão: 

( ) Familiar; 

( ) Profissional. 

 

6. Total de cursos de Graduação: __________ 

 

7. Do total de cursos de graduação, quantos são de: 

(    ) Licenciaturas; 

(    ) Bacharelado; 

(    ) Tecnólogos; 

(    ) Formação específica; 

(    ) outros. 

 

8. Total de Curso de Pós-Graduação: _______ 

 

9 Do total de cursos de pós-graduação, quantos são da área de: 

(    ) exatas; 

(    ) humanas; 

(    ) biológicas; 

(    ) tecnologia. 

(    ) outros. 
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10. Total IES com Curso Superiores de Tecnologia: _______ 

11. As modalidades de ensino dos cursos quanto a presença é: 

Licenciaturas; (    ) Presencial (    ) a distância (    ) semi-presencial 

Bacharelado; (    ) Presencial (    ) a distância (    ) semi-presencial 

Tecnólogos; (    ) Presencial (    ) a distância (    ) semi-presencial 

 

Bloco C – Organização da IES 

12. A IES possui organograma funcional 

(    ) Sim (    ) Não 

 

13. A IES possui algum mecanismo de acompanhamento de seus egressos? 

(    ) Sim (    ) Não 

 

14. Qual o perfil regional onde a IES está inserida? 

(    ) Industrias; 

(    ) Agropecuária; 

(    ) Agro-industrial; 

(    ) Comércio; 

(    ) Turismo. 

 

15. Qual a inserção geográfica da IES? 

(    ) Local; 

(    ) Regional; 

(    ) Nacional; 

(    ) Internacional. 

 

Bloco D – Organização Didático-Pedagógica 

16. Como o Projeto Político Institucional (PPI) foi construído na IES? 

(    ) Não há PPI; 

(    ) Elaborado por uma assessoria externa; 

(    ) Elaborado pela própria IES; 

(    ) Elaborado pela própria IES, mas com a colaboração de assessoria externa; 
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(    ) Elaborado por uma pessoa da IES. 

 

 

17. Como o Planejamento Estratégico (PE) foi construído na IES? 

(    ) Não há PE; 

(    ) Elaborado por uma assessoria externa; 

(    ) Elaborado pela própria IES; 

(    ) Elaborado pela própria IES, mas com a colaboração de assessoria externa; 

(    ) Elaborado por uma pessoa da IES. 

 

18. Como está a situação legal do Regimento Interno da IES? 

(    ) Aprovado pelo MEC; 

(    ) Está em análise no MEC; 

(    ) Está em fase de elaboração; 

(    ) Não possui. 

(    ) Outros. Quais? _________________________________________ 

 

19. A IES possui programa de pesquisa e extensão? 

(    ) Sim    (    ) Não 

Quais? __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

APÊNDICE 2 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Dados de Identificação Institucional 

Pesquisadora: Luzileide Euzébio Marinho; 

Orientadora: Profª. Ana Paula Cabral Seixas Costa, Drª. – UFPE – Recife; 

Objetivos do Questionário: 

a) Identificar o perfil da IES em estudo; 

b) Identificar a viabilidade de implantação do Planejamento Estratégico Participativo na IES 

em estudo. 

 

Realizado em: ___/___/_____ a ___/___/_____. 

 

Bloco A – Perfil dos funcionários da Secretaria Acadêmica: 

1. Identificação: Sexo. 

(    ) Masculino   (    ) Feminino 

 

2. Idade. 

(    ) Até 20 anos; 

(    ) 21 a 30 anos; 

(    ) 31 a 40 anos; 

(    ) 41 a 50 anos; 

(    ) 51 anos ou mais. 

 

3. Há quanto tempo trabalha na instituição. 

(    ) 1 mês a 1 ano] 

(    ) 1 ano e um mês a 3 anos 

(    ) 3 anos e um mês a 5 anos 

(    ) 5 anos e um mês a 7 anos 

(    ) Mais que 7 anos. 

 

4. Qual a sua carga horária semanal na instituição. 

(    ) Menor que 12 horas; 
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(    ) De 12 a 20 horas; 

(    ) De 21 a 30 horas; 

(    ) De 31 a 40 horas. 

 

5. Qual a sua formação acadêmica. 

(    ) Ensino médio incompleto; 

(    ) Ensino médio completo; 

(    ) Ensino superior incompleto; 

(    ) Ensino superior completo; 

(    ) Pós-graduação lato sensu. 

 

6. Na sua opinião, o tipo de gestão praticado pela IES está voltado para. 

(    ) Decisões tomadas somente pela direção; 

(    ) Decisões tomadas a partir de discussões entre a direção e a coordenação; 

(   ) Decisões tomadas a partir de visão integrada, que levam em consideração o ambiente 

interno, externo, o pedagógico e o administrativo; 

(    ) Decisões tomadas de forma flexível e adaptadas às situações instáveis, sempre que 

necessário; 

(    ) Não sei informar. 

 

7. Existe algum tipo de política de incentivo à capacitação dos técnicos administrativos da 

IES. 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

Bloco B – Conhecimento da Secretaria Acadêmica da IES quanto ao planejamento 

estratégico: 

8. A empresa possui visão (futuro) e missão (presente) estabelecida? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

9. A proprietária busca melhor medir os pontos fracos da IES frente aos concorrentes? 

(    ) Sim    (    ) Não 
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10. A proprietária busca medir os pontos fortes da IES frente aos concorrentes? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

11. A empresa implementa estratégias formais para prevenir riscos (macro e micro 

econômicos)? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

12. Quais os prazos estabelecidos para as ações dos planos realizados pela IES? 

(    ) Curto prazo (até 1 ano) 

(    ) Médio prazo (até 5 anos) 

(    ) Longo prazo (5 ou mais) 

 

13. No que se refere ao acompanhamento dos objetivos e das metas. 

(    ) Nunca são acompanhados; 

(    ) Quando são possíveis elas são analisadas; 

(    ) Apesar de falho, existe um sistema de acompanhamento; 

(    ) Temos um bom processo de acompanhamento, análise e reavaliação das metas. 

 

14. Você acredita que a elaboração do planejamento estratégico pode trazer benefícios para a 

IES? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não sabe 

 

15. No que se refere à definição do que somos, fazemos e para onde vamos...(IES). 

(    ) Nunca pensamos sobre o assunto; 

(    ) Temos uma vaga ideia; 

(    ) Sabemos o que somos hoje, com grande dúvidas sobre o médio e longo prazo; 

(    ) Temos uma ótima noção sobre o que somos e para onde vamos. 

 

16. De acordo com a tabela abaixo indique o seu grau de conhecimento sobre planejamento 

estratégico. 

(    ) Nenhum; 

(    ) Pouco; 
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(    ) Regular; 

(    ) Básico;  

(    ) Avançado. 

 

17. O processo de elaboração do planejamento estratégico sobre as ações presentes e futuras 

da IES deve ser feito em conjunto com os funcionários? 

(    ) Totalmente; 

(    ) Em parte; 

(    ) Não integraria os funcionários. 

 

18. Você acha que um planejamento estratégico participativo traz maiores benefícios? 

(    ) Sim    (    ) Não 
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APÊNDICE 3 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Dados de Identificação Institucional 

Pesquisadora: Luzileide Euzébio Marinho; 

Orientadora: Profª. Ana Paula Cabral Seixas Costa, Drª. – UFPE – Recife; 

Objetivos do Questionário: 

a) Identificar o perfil da IES em estudo; 

b) Identificar a viabilidade de implantação do Planejamento Estratégico Participativo na IES 

em estudo. 

 

Realizado em: ___/___/_____ a ___/___/_____. 

 

Bloco A – Perfil profissional dos professores: 

1. Identificação: Sexo. 

(    ) Masculino   (    ) Feminino 

 

2. Idade. 

(    ) 25 a 35 anos; 

(    ) 36 a 45 anos; 

(    ) 46 a 55 anos; 

(    ) 56 anos ou mais. 

 

3. Há quanto tempo trabalha na instituição. 

(    ) 1 mês a 1 ano] 

(    ) 1 ano e um mês a 3 anos 

(    ) 3 anos e um mês a 5 anos 

(    ) 5 anos e um mês a 7 anos 

(    ) Mais que 7 anos. 

 

4. Qual a sua carga horária semanal na instituição. 

(    ) Menor que 12 horas; 

(    ) De 12 a 20 horas; 
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(    ) De 21 a 30 horas; 

(    ) De 31 a 40 horas. 

 

5. Qual a sua formação acadêmica. 

(    ) Ensino superior completo; 

(    ) Pós-graduação lato sensu;  

(    ) Pós-graduação strictu sensu; 

(    ) Pós doutorado. 

 

6. Quanto aos projetos ACADÊMICOS/PEDAGÓGICOS em desenvolvimento em sua IES.  

(    ) Tem conhecimento de algum. 

(    ) Participou da construção de algum. 

(    ) Participa do desenvolvimento de algum. 

(    ) Está sendo requisitado para o desenvolvimento de algum. 

(    ) Conhece colegas que participam. 

 

7. Quanto à melhoria dos processos institucionais de sua IES. 

(    ) Tem conhecimento de algum. 

(    ) Tem liberdade para propor alguma. 

(    ) Já propôs alguma e esta foi aceita. 

(    ) Já propôs alguma e esta foi implementada pela IES. 

 

8. Participa de algum órgão colegiado em sua IES. 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

9. Assinale a (s) alternativa (s) que corresponde (m) à sua atuação docente na IES. 

(    ) Somente em sala de aula; 

(    ) Em sala de aula e na gestão acadêmica; 

(    ) Em sala de aula e na gestão administrativa; 

(    ) Em sala de aula e em projetos institucionais acadêmicos; 

(    ) Em sala de aula e em orientação a alunos; 

(    ) Somente em gestão acadêmica. 



 

 

91 

 

 

10. Na sua opinião, o tipo de gestão praticado pela IES está voltado para. 

(    ) Decisões tomadas somente pela direção; 

(    ) Decisões tomadas a partir de discussões amplas; 

(   ) Decisões tomadas a partir de visão integrada, que levam em consideração o ambiente 

interno, externo, o pedagógico e o administrativo; 

(    ) Decisões tomadas de forma flexível e adaptadas às situações instáveis, sempre que 

necessário; 

(    ) Não sei informar. 

 

11. Existe algum tipo de política de incentivo à capacitação docente na IES. 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

12. A IES possui algum banco de dados das experiências profissionais dos docentes e de suas 

produções acadêmicas. 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

Bloco B – Conhecimento dos professores da IES quanto ao planejamento estratégico: 

13. A empresa possui visão (futuro) e missão (presente) estabelecida? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

14. A proprietária busca melhor medir os pontos fracos da IES frente aos concorrentes? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

15. A proprietária busca medir os pontos fortes da IES frente aos concorrentes? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

16. A empresa implementa estratégias formais para prevenir riscos (macro e micro 

econômicos)? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

17. Quais os prazos estabelecidos para as ações dos planos realizados pela IES? 
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(    ) Curto prazo (até 1 ano) 

(    ) Médio prazo (até 5 anos) 

(    ) Longo prazo (5 ou mais) 

 

18. No que se refere ao acompanhamento dos objetivos e das metas. 

(    ) Nunca são acompanhados; 

(    ) Quando são possíveis elas são analisadas; 

(    ) Apesar de falho, existe um sistema de acompanhamento; 

(    ) Temos um bom processo de acompanhamento, análise e reavaliação das metas. 

 

19. Você acredita que a elaboração do planejamento estratégico pode trazer benefícios para a 

IES? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não sabe 

 

20. No que se refere à definição do que somos, fazemos e para onde vamos...(IES). 

(    ) Nunca pensamos sobre o assunto; 

(    ) Temos uma vaga ideia; 

(    ) Sabemos o que somos hoje, com grande dúvidas sobre o médio e longo prazo; 

(    ) Temos uma ótima noção sobre o que somos e para onde vamos. 

 

21. De acordo com a tabela abaixo indique o seu grau de conhecimento sobre planejamento 

estratégico. 

(    ) Nenhum; 

(    ) Pouco; 

(    ) Regular; 

(    ) Básico;  

(    ) Avançado. 

 

22. O processo de elaboração do planejamento estratégico sobre as ações presentes e futuras 

da IES deve ser feito em conjunto com os funcionários? 

(    ) Totalmente; 

(    ) Em parte; 
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(    ) Não integraria os funcionários. 

 

23. Você acha que um planejamento estratégico participativo traz maiores benefícios? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

24. Assinale os fatores mais importantes que, em sua opinião, geram a necessidade de 

implantação de um planejamento em sua instituição. 

(    ) Objetivos 

(    ) Recursos 

(    ) Participação 

(    ) Comunicação 

(    ) Interdependência (interna e externa) 

 

25. No processo de planejamento de sua instituição a participação dos professores deve ser. 

(    ) Totalmente; 

(    ) Em parte; 

(    ) Não integraria os professores. 

 

26. Identifique os fatores interdependentes externos considerados da maior importância na 

execução do planejamento em sua instituição. 

(    ) Políticas do MEC; 

(    ) Competição entre IES; 

(    ) Fatores econômicos; 

(    ) Expansão da demanda; 

(    ) Outros. Especifique: _____________________________________________ 

 

27. Identifique as principais causas que impedem o desenvolvimento de um planejamento na 

sua instituição. 

(    ) Objetivos propostos são inviáveis; 

(    ) Recursos insuficientes; 

(    ) Falta de comprometimento e participação; 

(    ) Falta de integração das ações das unidades; 
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(    ) Outros. Especifique: _____________________________________________ 

 

28. Indique de acordo com o seu entendimento, as principais formas de acompanhamento 

utilizado no planejamento. 

(    ) Elaboração de relatórios periódicos dos setores; 

(    ) Exame periódico dos resultados obtidos; 

(    ) Identificação sistemática dos desvios buscando correções; 

(    ) Inexistência de mecanismo de controle; 

(    ) Outros. Especifique: _____________________________________________ 

 

29. Na sua percepção, que resultados práticos podem ser obtidos a partir de um planejamento 

estratégico participativo? 

(    ) Melhoria na qualidade acadêmica; 

(    ) Maior capacidade entre as áreas acadêmicas administrativas; 

(    ) Integração entre as áreas acadêmicas e administrativas; 

(    ) Melhor aproveitamento dos recursos disponíveis; 

(    ) Outros. Especifique: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 


