
Text Box
Fonte: Aprender, ano 4, n. 12, p. 32-39, nov./dez. 2005.



A implementação é a etapa mais delicada do
planejamento estratégico, pois envolve assuntos
organizacionais como: epicentros com grande ca-
pacidade de liderança, clima organizacional ade-
quado, sistema de incentivos, competência ope-
racional, capacitação e treinamento.

Enquanto estruturas e políticas podem ser
modificadas, a cultura organizacional é mais re-
sistente a mudanças. No entanto, a mudança na
mentalidade da organização pode ser a chave
para a implementação bem-sucedida de um pla-
nejamento estratégico.

A implementação requer o desdobramento
do planejamento estratégico em planos táticos e
operacionais. O planejamento tático trabalha com
o detalhamento, por área ou setores, do conteú-
do elaborado na formulação das estratégias. Os
planos operacionais são documentos que listam,
sistematizam e especificam as ações que foram
propostas no planejamento tático. Cada plano
operacional deverá conter:
• a descrição dos procedimentos a serem

adotados;
• os objetivos e as metas a serem atingidos com

os procedimentos (resultados esperados);
• a previsão orçamentária;
• os responsáveis pela execução e

implementação;
• os prazos estabelecidos (cronograma de

execução).

Obstáculos para a implementação do
planejamento estratégico

Em sua pesquisa para a tese de doutorado.
Estrada2 identificou que existe praticamente uma
unanimidade entre os estudiosos de planejamen-
to estratégico de que a etapa de implementação
dos processos de mudança estratégica ou estrutu-
ral nas organizações é a mais difícil de todo o pro-
cesso. Geralmente, não existem problemas nas
etapas de definição da missão e estabelecimento
de estratégias; os problemas aparecem quando
estas devem ser executadas na prática. Os princi-
pais obstáculos são:
• ausência de liderança e acompanhamento do

executivo principal da instituição;
• falta de cultura de planejamento por parte dos

funcionários e falta de cultura estratégica por
parte dos dirigentes;

•inexistência de sistemas de informação
que possibilitem a coleta e sistema-

tização das informações;
•falta de capacitação da

equipe de imple-
mentação;
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incompreensão da importância da influência
da cultura e do clima organizacional na manu-
tenção do status quo;
competição pelo poder, que acaba afetando o
desempenho das equipes de trabalho;
corporativismo docente;
falta de comunicação e entendimento entre os
setores administrativos e acadêmicos,
complexidade da estrutura universitária;
falta de acompanhamento e controle da execu-
ção das ações planejadas.

Corporativismo docente

Diferentemente dos funcionários das empresas
em geral, os professores de uma instituição são
funcionários com características muito distintas:
• possuem e exigem grande autonomia para a

realização de suas tarefas;
• são refratários à avaliação de seu desempenho

e ao cumprimento de objetivos e metas prees-
tabelecidos;

• não apresentam, na maioria dos casos, alto
percentual de comprometimento com a insti-
tuição, pois sua lealdade fica dividida entre sua
atuação na IES e suas convicções ideológicas;

• fazem grande distinção entre os valores e ob-
jetivos acadêmicos e os valores e objetivos ad-
ministrativos, criando inúmeros conflitos orga-
nizacionais e dificultando o estabelecimento da
sinergia necessária ao sucesso da IES;

• controlam seu próprio trabalho e também bus-
cam o controle coletivo sobre as decisões ad-
ministrativas que os afetam.



Desempenho organizacional

A estratégia e seu processo de implementação
são profundamente afetados pelo conhecimento
e pela motivação das pessoas que atuam nessa
etapa. Para Peter Senge3 , "a pessoa engajada
traz dentro de si uma energia, uma paixão, uma
empolgação que não podem ser geradas se ela
for apenas obediente, ainda que sua obediên-
cia seja genuína. A pessoa engajada não age de
acordo com as 'regras do jogo'. Ela é responsável
pelo jogo. Se as regras do jogo forem um estor-
vo para se atingir o objetivo, ela encontrará um
meio de mudá-las. Um grupo de pessoas verda-
deiramente empenhado em atingir um objetivo
comum é uma força assombrosa, e pode realizar
o que parece impossível".

Gestão estratégica é uma questão de aprendi-
zagem. O processo de aprendizagem produz as
condições para a elaboração das estratégias, pois
o aprendizado organizacional se dá pela ação da
empresa que, ao fazer algo e obter determina-
do resultado, pode selecionar o que deu certo e
o que não deu. Aqui é importante lembrar que,
ao interpretar esses resultados, os executivos da
empresa estarão utilizando o filtro do paradigma
predominante, de seus preconceitos e de sua vi-
são de mundo, de forma que a análise final não é
sobre a realidade, mas sobre uma representação
mental dessa realidade. O estrategista precisa
compreender isso e buscar maneiras de superar
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Os elementos básicos para um excelente de-
sempenho organizacional, de acordo como o Mo-
delo 7S da empresa McKinsey, são os seguintes:

• estrutura (structure) - refere-se ao modo de
organização das tarefas e das pessoas, o que
inclui o organograma da empresa e suas prin-
cipais políticas internas;

• sistemas (systems) - dizem respeito ao work-
flow da organização, ao fluxo de processos e
informações e aos sistemas de tomada de deci-
são gerencial;

• estilo (style) - refere-se aos aspectos do clima
organizacional relacionados ao comportamen-
to e à mentalidade dos membros da institui-
ção;

• equipe (staff) - são as pessoas certas, nos lo-
cais certos, com o treinamento certo, no timing
adequado;

• habilidades (skills) - trata-se do conjunto de ha-
bilidades das pessoas que compõem a organi-
zação, o qual se traduz na habilidade da própria
organização;

• estratégia - refere-se à maneira pela qual a ins-
tituição implementa sua visão de futuro;

• valores compartilhados (shared values) - trata-
se do conjunto de valores, princípios e diretri-
zes que motiva o comprometimento e o empe-
nho de todos na empresa.

Qualidade

A definição de qualidade mais popular atual-
mente é a da American Society for Quality Control
(Sociedade Americana para o Controle da Quali-
dade), que diz o seguinte: qualidade é a totalidade
dos atributos e características de um produto ou
serviço, que afetam sua capacidade de satisfazer
as necessidades declaradas ou implícitas.

Para Chiavenato4 , esta é uma definição clara-
mente voltada para o cliente. Pode-se dizer que
a instituição entregou um produto de qualidade
sempre que seus serviços tiverem atendido ou
excedido as expectativas dos clientes (no caso, os
alunos e o mercado empregador).

Para Keller5 , "o tipo de administração que o
ensino superior necessita está sendo criado ago-
ra, passo a passo, por uma nova geração de dire-
tores, pró-reitores e reitores, com base nos mais
válidos elementos da administração empresarial,
na mais moderna administração de serviço e nas
últimas contribuições dos estudos das organiza-
ções, da psicologia, da pesquisa em administra-
ção e em campos semelhantes".

Seguindo o mesmo raciocínio, Meyer6 obser-
vou que a formulação e a implementação do pro-
cesso de planejamento em organizações univer-
sitárias deverão ter características e implicações

essa limitação.



diferentes para cada tipo de instituição, face às
suas peculiaridades, pois o que se denomina en-
sino superior brasileiro nada mais é do que um
conjunto complexo, variado e heterogêneo de
elementos de natureza desigual, que muitas ve-
zes são tratados como se fossem idênticos. Um
modelo aplicado com sucesso em uma instituição
não poderá ser transferido integralmente para ou-
tra, pois estará fadado ao fracasso.

Redesenho organizacional

O desenho organizacional refere-se ao modo
como as atividades da organização são estru-
turadas, divididas, alocadas e coordenadas. Ele
deve apresentar a maneira pela qual os diversos
elementos, órgãos, departamentos ou setores da
organização se integram, interagem e se comuni-
cam, visando ao desempenho da empresa.

Na estruturação do desenho organizacional
de uma instituição, deve-se considerar os se-
guintes elementos:

O desenho organizacional precisa ser estrutu-
rado de forma que responda pela integração dos
seguintes elementos:

Atualmente, os maiores desafios
para a gestão de uma instituição
de ensino referem-se à capacidade
de seus gestores em conseguir
sinergia entre a parte acadêmica e
a administrativa, entre os setores
internos e entre os produtos e
serviços da instituição e o mercado

O tradicional desenho organizacional formado
pela departamentalização da empresa, que insiste
em permanecer vivo até os dias atuais, já mos-
trou suas limitações. A divisão de uma empresa
em departamentos parte do princípio de "dividir
para depois somar", fragmentando o trabalho
para que, com a soma das partes, se obtenha no-
vamente o todo. No entanto, hoje sabemos que
o todo é muito mais do que a soma das partes,
e a departamentalização, apesar de facilitar a efi-
ciência interna (intradepartamental), dificulta a
visão de conjunto, a coordenação e a integração.
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Ela divide bem, mas, na hora de juntar as partes,
mostra-se um modelo muito limitado.

Atualmente, as empresas buscam modelos or-
ganizacionais sistêmicos, flexíveis, orgânicos, que
se adaptem com mais facilidade às constantes
mudanças do mercado. Na seqüência, listamos
alguns elementos presentes nos modelos organi-
zacionais emergentes:

Gestão por processos

O modelo de gestão organizacional mais
emergente no momento é o da organização por
"processos". Processo refere-se a qualquer ati-
vidade em que se transformam "insumos" em
"produtos", ou seja, há a entrada de um elemen-
to (input), a transformação e a saída desse ele-
mento transformado (output). Gerenciar proces-
sos significa identificar e mapear as entradas e
saídas e os recursos informacionais necessários
para o desempenho.

Uma forte tendência, hoje em dia, é focar a
gestão de processos em competências essen-
ciais da organização. Conceito difundido por
Prahalad e Hamel7 , as competências essenciais
são capacidades estratégicas que a organização
possui, capazes de lhe dar vantagem competiti-
va. Uma competência essencial refere-se a uma
aptidão singular da organização, que determina
o valor agregado a seu produto ou serviço e que
a diferencia da concorrência.

A competência essencial de uma instituição
de ensino pode ter relação com os seguintes
elementos:
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Aprendizagem organizacional
Ambientes de aprendizagem

Atualmente, a gestão do conhecimento deve
ser vista como sinônimo de criação de ambien-
tes de aprendizagem. Esses ambientes devem ser
mental e emocionalmente saudáveis e motivado-
res, pois lá, segundo Fritjof Capra8, "as pessoas
sentem que são apoiadas na busca de seus pró-
prios objetivos e não sentem que têm que abrir
mão da sua integridade para perseguir os objeti-
vos da organização".

Existem dois tipos de aprendizagem. A apren-
dizagem mais comum, na qual a nova informação
é processada em uma estrutura já delineada na
mente, em que é fácil incorporá-la e dar-lhe signi-
ficado. No outro tipo de aprendizado, mais com-
plexo, a nova informação não é coerente com o
modelo mental do aprendiz, de forma que, para
que possa ser incorporada (apreendida), precisa
haver uma mudança estrutural interna nas idéias
e crenças do aprendiz. Neste tipo de aprendizado,
o processo é mais "doloroso", causa desconforto
no início e pode até gerar crises de crescimento.

Aprendizagem organizacional por simulação

Ao simular-se a realidade, podem-se experi-
mentar diversas opções de forma livre e despre-
ocupada, dando-se vazão ao processo mental
criativo e associativo, possibilitando que surjam
soluções originais. A simulação é uma espécie de
brincadeira com a realidade, e ao representar esta
realidade, podem-se fazer experiências com ela
sem medo das conseqüências.

Redes de comunicações interpessoais

O elemento mais importante da gestão do co-
nhecimento é a construção e alimentação de redes
de comunicação interpessoais.

Deve-se aproveitar muito bem a rede de relacio-
namentos interna e externa da organização como
forma de buscar informações estratégicas.

Cultura organizacional e a mudança nas institui-
ções de ensino

Para Certo e Peter9, "cultura organizacional sig-
nifica um conjunto de valores e crenças comparti-
lhados que influencia a efetividade da formulação
e a implementação da estratégia. A importância
da cultura organizacional para a implementação
de estratégias é tal que influencia o comporta-
mento dos empregados e, espera-se, motiva-os a
conseguir ou a ultrapassar os objetivos organiza-
cionais".

Cultura organizacional é mais do que estilo ge-
rencial. Pode-se dizer que é a forma pela qual uma
organização desempenha uma série de tarefas. Ela
se caracteriza pelas tradições internas, pelo modo
de pensar e sentir, pelas reações às oportunidades
e ameaças com as quais a organização se depara.
A cultura, por outro lado, representa um conjunto
de crenças e expectativas transformadas em nor-
mas e princípios, que afetam os comportamentos
dos indivíduos e grupos na organização10.

De acordo com o estudo dos pesquisa
dores de Stanford, Collins e Porras11, os
três principais elementos que uma em-
presa de sucesso duradouro apresen-
tam são: (a) valores bem definidos
utilizados como norteadores
das políticas da empresa; (b)
explicitação clara de seus
propósitos; e (c) visão
de futuro desafiante e
motivadora, que serve
de base para a elaboração
de objetivos, metas e estra-
tégias.

Relações de aprendizagem com
os clientes

Ao estabelecer uma política
de relacionamento com o cliente,
um dos principais objetivos des-
sa política deverá ser um apren-
dizado contínuo e permanente a
cada interação.

Inteligência competitiva

Sua função é proporcionar
meios e recursos para que as
informações sobre o mercado,
o setor e a concorrência pos-
sam ser captadas, estruturadas
e compartilhadas internamente.



Equipes

Para o sucesso da implementação de qualquer
plano, o perfil da equipe que irá implementá-lo é
essencial. Equipes heterogêneas obtêm melhores
resultados se conseguirem compor profissionais
que tenham características mais administrativas,
organizadas e sistematizadas, com outros profis-
sionais que se destaquem pela criatividade, em-
preendedorismo e proatividade.

Responsabilidade social

A maior preocupação com uma real capacitação
na área de responsabilidade social não tem vin-
do de empresas e universidades, como se deve-
ria esperar. São os jovens brasileiros, já inseridos
no mercado ou não, os maiores responsáveis por
pressionar as universidades, as empresas e o go-
verno para que esse tema ganhe uma dimensão
cada vez maior.

"A demanda e a conscientização dos alunos já
ultrapassaram a dimensão curricular. As próprias
empresas juniores estão se antecipando às univer-
sidades e buscando esse tipo de capacitação", afir-
mou Ricardo Young, presidente da UniEthos em en-
trevista ao Portal Aprendiz, em novembro de 2003.

Gestão de pessoas

Pessoas vêm sendo gerenciadas por atributos,
não por circunstâncias, o que é um terrível erro.
As pessoas devem ser alocadas para desempenhar
tarefas sempre com base em suas competências
para operar em circunstâncias específicas.

Competência em gestão não tem nada a ver
com atributos do tipo: comunica-se bem; é extro-
vertido; trabalha em equipe, tem bom currículo etc.
Competência em gestão tem a ver com o acúmulo
de experiências em diferentes circunstâncias e a
capacidade de se aprender com elas.

A competência central é a competência em ga-
nhar competência. Para isso, uma escola precisa
gerenciar o processo de ganhar competência, de-
senhando projetos concretos que exponham os
alunos a circunstâncias desafiadoras. Não feche
seus alunos dentro das paredes da escola, expo-
nha-os ao mundo.

Liderança é fundamental. O papel do líder é es-
truturar um ambiente e um processo relacionai na
empresa, que permita que seus liderados possam
aprender enquanto executam o trabalho (aprender
fazendo). Cabe ao líder romper a paralisia, acabar
com a inércia e definir o rumo a seguir.

O gestor precisa aprender a discernir o que é ou
não relevante nas circunstâncias em que se encon-
tra, onde precisa decidir ou atuar. Discernir, segun-

do o dicionário Aurélio, significa: "fazer apreciação,
julgar, conhecer distintamente, distinguir, perceber
com clareza". Relevante significa: "aquilo que im-
porta, que é necessário. De grande interesse".

Reavaliação contínua do planejamento

Em função da rapidez e da dinâmica das mu-
danças, a reavaliação contínua do planejamento
estratégico deve ser encarada como tarefa de roti-
na. De acordo com Mets, em seu artigo intitulado
"Redesenho de instituições superiores de ensi-
no"12, a reavaliação do processo de planejamento
é necessária nas universidades, porque pode nos
levar às seguintes condições:

a) mudança revolucionária - a reavaliação é um
processo especial que pode levar uma institui-
ção do lugar em que se encontra hoje para um
amanhã revolucionário;

b) redefinição - a redefinição é uma atividade in-
telectual e a reavaliação tem como vantagem
a ajuda que dá para que as instituições e suas
unidades se redefinam;

c) redirecionamento da missão- uma reavaliação
consistente demanda um exame ou reexame
da missão da organização; a contribuição para
o redirecionamento da missão das instituições
é a terceira vantagem da reavaliação;

d) reorganização - a reavaliação pode levar a re-
comendações para reorganizar os programas
educacionais da instituição, pois questiona a
forma de otimizar e maximizar o desempenho
das unidades da instituição;

e) renovação - reavaliações bem elaboradas po-
dem levar a experiências revigorantes tanto
das unidades como da instituição, o que con-
tribui de forma significativa para o espírito
de renovação.



Parâmetros e indicadores para a avaliação

Podem ser estabelecidos a partir de diversas
perspectivas, entre elas:

Mudanças, principalmente se forem inovado-
ras e disruptivas, podem emperrar porque as em-
presas colocam pessoas competentes para traba-
lhar em estruturas cujos processos e valores não
foram destinados àquilo em que elas são compe-
tentes. Para uma inovação disruptiva realizada
por uma empresa já estabelecida dar certo, ela
precisa ser gerenciada por uma unidade de negó-
cio que seja compatível com os novos processos
e valores (cultura) necessários13.
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