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Estamos assistindo, na atual realidade de mercado do ensino superior, a entrada agressiva de 
novos competidores (nacionais e estrangeiros), alguns deles com uma confiança e clareza de 
objetivos jamais vistos antes. Eles estudaram o mercado do ensino superior, minuciosamente, e o 
acharam atrativo. Agora eles estão se concentrando em tendências de mercado regionais e nas 
forças e fraquezas das instituições. Eles encontraram alguns “pontos de vulnerabilidade” e 
pretendem usar estas informações para estabelecer uma vantagem competitiva sobre sua 
instituição. Questões importantes, como por exemplo, as oportunidades, as ameaças e as 
tendências de mercado, o que os consumidores querem e o que a competição está fazendo sobre 
o assunto, forças e fraquezas dos competidores, a concorrência responde, de forma a identificar 
fontes de vantagem competitiva. Sem uma resposta efetiva da sua instituição, essa vantagem 
poderá se transformar em uma identidade de marca para seu competidor, o qual poderá ingressar 
permanentemente no seu mercado. 
 
Acredito que o ensino superior brasileiro já incorporou a idéia de que se você não está pensando 
estrategicamente, você provavelmente está em dificuldade. Enquanto a maioria dos 
administradores e do corpo docente entende intuitivamente a necessidade do pensamento 
estratégico em algum nível, eles estão frequentemente em dúvida sobre o que o pensamento 
estratégico realmente é, como ele pode beneficiar a instituição, ou mesmo como começar. 
 
O Que É Pensamento Estratégico? 
 
Pensamento Estratégico é uma competência crítica e um recurso essencial a ser explorado pelos 
líderes das IES. Dado o mercado turbulento que nossas IES operam hoje, a sua necessidade se 
tornou ainda mais crítica. Além do crescimento da competição, esse novo momento vem 
acompanhado de constantes mutações das expectativas e características dos alunos e da 
sociedade em geral, avanços tecnológicos “radicais”, sem contar com a influência e jurisdição do 
Governo, com os quais todas as IES têm que lidar no seu dia-a-dia. Porém, por mais importante 
que seja, pouco se sabe sobre o pensamento estratégico. O que é? Por quê é importante? Como 
líderes o utilizam? Na há substituto para ele. Melhoria da qualidade não significa nada, sem se 
saber que tipo de qualidade é relevante em um mercado turbulento. A mudança da cultura 
organizacional se torna sem sentido, a não ser que esteja alinhada com a estratégia de mudança 
da instituição. Liderança que não esteja orientada por uma perspectiva estratégica, tem mais 
propensão ao fracasso do que aquela orientada por estratégia.  
 
Pensamento estratégico é similar, mas não deve ser confundido com planejamento estratégico. 
De acordo com Michael Porter (1987), “Pensamento estratégico é um processo organizado para 
olhar as informações sistemática e analiticamente, visando o desenvolvimento da estratégia de 
uma organização”. O seu foco é nas questões macro, que envolvem o futuro da instituição. Ele 
raramente ocorre espontaneamente. Sem um planejamento organizado e um sistema de 
informações, as preocupações do dia-a-dia tendem a prevalecer, e o futuro é negligenciado. 
Enquanto processo, o pensamento estratégico envolve um grupo de técnicas analíticas para a 
extração de temas e padrões de informações, que delineiam a estratégia da organização. 
Enquanto instrumento de gestão, ele encoraja os líderes a uma pausa regular para examinar os 
assuntos críticos e engajar o staff de diferentes partes da instituição, no processo de geração de 
idéias e mudança. 
 
Questões Estratégicas para IES 
 



Qualquer instituição de ensino interessada em pensamento e planejamento estratégico deve estar 
pronta para lidar com três questões fundamentais: 
 
· Quem somos? 
· O que queremos ser no futuro? 
· Como iremos chegar lá? 
 
Naturalmente, estas questões geram uma série de outras: 
 
· Tipo de alunos que queremos atender; 
· Como eles serão no futuro; 
· O que ensinamos e como queremos ensinar; 
· Como os alunos irão aprender; 
· O que significa o “sucesso dos alunos” para nós; 
· Qual o papel que queremos, devemos, e podemos desempenhar na nossa sociedade; 
· Quais as nossas responsabilidades com os ex-alunos; 
· Quais recursos serão necessários para realizar o futuro, etc. 
 
Os Ingredientes 
 
· Uma análise da “indústria”, onde a instituição compete. A vitalidade do mercado do ensino 
superior como um todo é tão importante quanto a posição da instituição de ensino em particular; 
fato que alguns líderes, as vezes, não levam em consideração. Uma abordagem estratégica 
inteligente deve levar em consideração como o ensino superior poderá mudar no futuro, incluindo 
fatores como mudanças tecnológicas, novos competidores, política publica, entre outros. Questões 
chave a serem analisadas incluem: quão atrativo é o mercado de ensino superior hoje? O que 
poderá torna-lo mais atrativo? Quais as possibilidades de provedores “substitutos”, produtos e 
processos entrarem e reinventarem o mercado? Quais as oportunidades de mercado hoje e no 
futuro? 
 
· Uma “análise das oportunidades e ameaças externas, competidores atuais e potenciais”, que 
podem afetar a instituição. Uma vantagem competitiva é relativa e temporária; um aspecto 
geralmente negligenciado em planejamento e tomada de decisão. A análise das oportunidades e 
ameaças externas e a competição, deve ir além de conversações informais sobre tendências de 
mercado e obtenção de informações nas páginas de internet da concorrência. Deve-se focar na 
compreensão profunda dos elementos básicos de estratégia. Que tipo de forças estará presente 
no mercado, e qual será o impacto na instituição? O que os competidores estão pensando e quais 
serão seus próximos passos? Quais vantagens competitivas e desvantagens que podemos 
antecipar no longo-prazo?  
 
· Fontes de vantagem competitiva. Uma visão clara das fontes de vantagem competitiva no 
mercado é um dos fatores críticos de tomada de decisão para o futuro. Vantagem competitiva é 
fruto de três variáveis: custos mais baixos, maior valor agregado, ou diferenciação relativa aos 
seus competidores (Porter, 1987). Para compreender a vantagem competitiva, líderes devem 
refletir sobre os fatores que determinam a posição dos custos relativos da instituição e o valor 
criado por ela. Eles precisam também ter conhecimento de quem são seus consumidores, o que 
eles querem, e o que valorizam. Questões importantes nesta fase do pensamento estratégico são: 
qual é o “atributo competitivo” da sua instituição? Este atributo é temporário ou sustentável? 
 
· Análise e diagnóstico das competências e posição competitiva. No processo de análise das 
potencialidades, líderes devem ir além da noção vaga de “forças e fraquezas”, e ter uma idéia 
precisa sobre as vantagens e desvantagens competitivas da instituição. Competências chaves no 
arsenal competitivo da instituição incluem seus valores essenciais, competências únicas 
(programas, serviços, sistemas, tecnologia, etc.), arquitetura organizacional e recursos. 
 



· Seleção da Estratégia. O objetivo principal do pensamento estratégico é o desenvolvimento de 
uma estratégia reconhecida e partilhada por todos os membros da instituição. A estratégia 
escolhida deveria ser construída, tendo por base as vantagens competitivas e sua sustentação: 
custos mais baixos, maior conveniência, rapidez no mercado, criação de valor, reinvenção de 
mercado através de comportamento não linear, etc. A variação da estratégia de cada instituição 
dependerá da configuração das forças externas, competidores e capacidades internas. Para 
permanecerem viáveis, as IES deverão ser fluídas, e acompanhar as constantes mutações do 
mercado. Questões importantes relativas à estratégia são: quais estratégias devem ser utilizadas 
para ganhar e sustentar a vantagem competitiva de sua instituição? Como a estratégia será 
comunicada e implementada? 
 
· Ações concretas. Para serem efetivas, estratégias precisam ser traduzidas em ações concretas 
por todos os membros da instituição. Este aspecto tem sido o maior desafio para um grande 
número de IES, uma vez que as ações ficam frequentemente defasadas do pensamento. Sem 
uma conexão com a ação, o pensamento fica essencialmente sem utilidade. Sob um ponto de 
vista de resultados, o pensamento estratégico não se torna uma realidade para a instituição, até 
que seja convertido em ações pelo corpo administrativo e docente.  
 
As IES de hoje estão competindo em uma ampla área de atividades, incluindo transferências, 
educação corporativa, educação técnica e para o trabalho, desenvolvimento de competências, 
ações comunitárias, educação continuada, entre outros. Cada uma dessas atividades necessita de 
recursos e são ameaçadas constantemente pelos concorrentes. Líderes não podem tratá-las da 
mesma forma, nem alocar todos os recursos que essas atividades necessitam. Portanto, há 
questões estratégicas que necessitam de respostas: o que é “valor” no mercado atual? O que será 
“valor” no mercado de amanhã? Quais atividades oferecem maior “valor” e merecem uma fatia 
maior dos recursos? Como os recursos deverão ser alocados para oferecer mais “valor” e estar à 
frente do mercado? Nossas IES têm uma abundância de oportunidades e informação, em 
contrapartida, ainda há uma insuficiência de “pensamento” para explorá-las? 
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A primeira parte deste artigo (publicada na edição anterior desta revista) abordou a definição, as 
três questões estratégicas fundamentais, e os elementos que compõem o processo do 
pensamento estratégico. A segunda e última parte deste artigo irá discutir os possíveis resultados 
a serem obtidos através da adoção e prática do processo do pensamento estratégico pelas 
instituições de ensino superior. 
 
 
AFINAL, O QUE “ESTRATÉGICO” REALMENTE SIGNIFICA? 
 
Antes, porém, de prosseguir com o nosso tema principal, gostaria de fazer um pequeno “desvio” e 
abordar uma questão central que foi colocada mais de uma vez por alguns dos 500 participantes 
do “I° Congresso Brasileiro de Marketing e Comunicação para Instituições de Ensino” que 
aconteceu no mês passado em São Paulo e no qual tive o prazer de participar como presidente da 
Comissão Científica. A questão, invariavelmente, veio acompanhada com um nível de frustração 
acentuada: “Afinal, o que “estratégico” realmente quer dizer? Hoje, tudo parece carregar a 
palavra estratégico. Planejamento Estratégico. Marketing Estratégico. Comunicação Estratégica. 
Será que estratégico realmente significa alguma coisa ou é uma dessas palavras utilizadas pelos 



“especialistas” para tornar as coisas mais complicadas do que elas realmente são? Qual a real 
diferença entre o tradicional e simples planejamento, plano de marketing e comunicação utilizados 
pelas nossas instituições? Bem, eu acredito que há uma grande diferença. Vejamos: 
 
Planejamento versus Planejamento Estratégico 
 
Planejamento é um processo seqüencial de resolução de problemas que pode ser aplicado em 
praticamente qualquer situação. Planejamento pode ser realizado numa torre isolada. Qualquer 
individuo pode sentar-se em seu escritório e elaborar um planejamento tecnológico sem consultar 
qualquer pessoa. Embora o resultado possa ser um planejamento, não será estratégico. Por quê? 
Estratégico significa que você considera as influências internas e externas. Significa que você não 
planeja no vácuo. 
 
Significa que você leva em consideração as forças dinâmicas dos ambientes internos e externos. 
Você simplesmente não pode fazer o planejamento sem o input dos seus alunos atuais e 
potenciais, professores, administradores, e a sociedade. 
 
Marketing versus Marketing Estratégico 
 
Você já esteve envolvido num “comitê de marketing” que se reuniu para desenvolver um plano de 
marketing sem conduzir nenhuma pesquisa de mercado que identificasse quem os alunos 
potenciais são e o que eles realmente querem? A discussão considerou os quatro P´s e C´s – 
Produto/Consumidor; Preço/Custo; Distribuição/Conveniência; e Promoção/Comunicação? Esta 
abordagem não é estratégica. Estratégico quer dizer que você olha além da promoção e leva em 
consideração outros fatores. Quer dizer que você conduz pesquisa de mercado pró-ativamente; 
você escuta. Quer dizer que você entende o que está acontecendo na sua comunidade, sua 
instituição, e seus alunos potenciais. “Estratégico” conecta as atividades de marketing de uma 
forma integrada. É a cola que mantém seu programa de marketing conectado e é flexível para as 
demandas das mutações de mercado. 
 
Comunicação versus Comunicação Estratégica 
 
Produzir um catálogo, desenvolver um site, ou escrever um artigo para um jornal local são formas 
de comunicação. Você pode ter um plano de comunicação que envolve audiências variadas, 
múltiplos canais de comunicação e mensagens múltiplas. Estas ações não são estratégicas. 
Comunicação estratégica é quando você mantém suas mensagens de comunicação em sintonia 
com uma imagem, sensação e tom de uma forma consistente. Você desenvolve o processo 
ouvindo sua audiência de uma forma dinâmica. Isto quer dizer que você conduz pesquisas para 
entender quais são os canais e formas de comunicação mais efetivas para seu público-alvo no seu 
mercado de atuação. 
 
RESULTANTES DO PENSAMENTO ESTRATÉGICO 
 
Para conseguir acompanhar as constantes mudanças no setor educacional de hoje, nossas IES 
necessitam de uma agilidade estratégica para monitorar constantemente a concorrência, detectar 
as mudanças no ambiente externo, e identificar as oportunidades de mercado emergentes. 
Líderes que praticam a disciplina do pensamento estratégico encontram suas soluções através de 
um cuidadoso processo de análise das possibilidades. Eles se colocam além das informações do 
dia-a-dia e geram idéias para um nível de funcionamento que molda a estratégia através do 
pensamento crítico. Este funcionamento, no entanto, não deve se restringir ao reduto dos altos 
administradores. 
 
Instituições onde o staff permanece estrategicamente ocioso porque eles se situam num nível 
hierárquico inferior no organograma ou apenas pensam estrategicamente nos períodos de 
orçamento anual, não irão atingir o seu verdadeiro potencial. Elas serão suplantadas por 



organizações onde todos os elementos participam efetivamente num processo estratégico 
contínuo. Estes elementos saberão como detectar tendências emergentes, compreender 
implicações estratégicas das dinâmicas do ambiente externo ou das ações da concorrência, e, 
naturalmente, se engajarão em discussões estratégicas. Principalmente, eles estarão preparados 
para saber o que é estratégia, como ela é formulada, e como implementá-la como parte 
integrante de um planejamento contínuo. 
 
O teste crucial para a utilidade do pensamento estratégico pode ser realizado a partir das 
seguintes dimensões: 
 
A primeira é a criação de uma força propulsora ou “estratégia” que oferece direção para a 
instituição como um todo. Toda e qualquer instituição necessita de uma estratégia que integre as 
circunstâncias externas e sua personalidade. Essa estratégia pode assumir várias direções que 
instituições podem buscar para se posicionar no mercado, como por exemplo: 
 
o Valor 
o Custo 
o Velocidade 
o Colaboração 
o Conveniência 
o Elasticidade 
o Não-linearidade 
 
Algumas instituições, principalmente as de maior porte, se especializam em “baixo-custo/alta 
conveniência”. Outras têm sido muito felizes na aplicação de “elasticidade” dos seus recursos na 
expansão para uma operação “multi-campi” conseguindo ao mesmo tempo manter seus custos 
constantes. 
 
Instituições, em alguns casos especializadas em negócios, podem oferecer “valor” ou incremento 
do capital pessoal e empregabilidade como diferencial. Instituições focadas em tecnologia, por 
exemplo, podem enfatizar “colaboração” através de parcerias com a indústria no desenvolvimento 
e implementação de currículos, para atender necessidades especificas de futuros empregadores. 
Algumas instituições podem focar a “não-linearidade” através de calendários e horários flexíveis 
para construir uma vantagem competitiva. Finalmente, existem as instituições que elegem o 
aspecto “velocidade” como estratégia para atingir o sucesso. Provedores de cursos pela internet 
que utilizam os princípios do comércio eletrônico vivem, e algumas vezes morrem, conforme esse 
credo. O mais importante é que conseguimos desenvolver uma direção clara quando todos na 
organização pensam estrategicamente, compreendem estratégia, e mantém uma constância de 
objetivos. 
 
Uma outra resultante do pensamento estratégico que confirma a sua utilidade é o simples fato 
que instituições operam melhor quando o pensamento estratégico está permeado na sua cultura. 
A perspectiva sistemática que é inerente a esta abordagem de pensamento deveria encorajar as 
instituições a redefinir seus processos operacionais para a obtenção de maior eficiência e eficácia. 
O foco na “condição da industria” e “forças do ambiente” deveria tornar os membros da instituição 
mais determinados e menos “afetados” pelas questões e problemas internos. A qualidade da 
tomada de decisão e velocidade de implementação também deverá ser beneficiada. 
 
O foco em “fontes de vantagem competitiva” deveria encorajar as pessoas a serem mais 
empreendedoras e mais pró-ativas com relação às oportunidades de mercado. A capacidade de 
avaliar as competências institucionais deveria encorajar o staff a ser mais criativo e analítico na 
sua abordagem para a solução dos desafios internos e as necessidades de seus vários 
constituintes.  
 



Uma terceira resultante do pensamento estratégico é a criação de uma conexão entre as unidades 
da instituição que leva a uma sinergia. Embora a sinergia seja considerada por muitos como um 
conceito ultrapassado, na realidade ela nunca foi mais importante. O ato de trabalhar 
transversalmente nas várias unidades operacionais com foco no futuro deve sem dúvida ter um 
efeito superior que a soma dos esforços individuais. Algumas empresas de maior sucesso como a 
Johnson & Johnson, General Electric, e a Ford exploraram os benefícios e o poder da sinergia 
como parte da sua gestão no dia-a-dia. 
 
Conclusão 
 
O caso em favor do pensamento estratégico e sua importância para líderes e instituições não é 
difícil de ser articulado. A capacidade de pensar estrategicamente através de toda a instituição 
pode e deve melhorar a sua performance. A questão real, no entanto, é como esta competência 
pode ser desenvolvida em lideres. A competência geralmente é fruto de um aprendizado que tem 
por base a motivação. Ela terá mais chance de ocorrer num contexto onde os líderes estejam 
trabalhando com colegas também motivados, que têm acesso a idéias e informações, que 
expandam suas capacidades, e tenham a oportunidade de converter o aprendizado em ação. 
Talvez seja o momento de utilizarmos o “benchmarking” e emularmos os nossos colegas dos EUA 
na criação de programas de preparação de lideres para discutirmos questões relativas aos 
princípios de motivação, trabalho em equipe, e aprendizado transversal em instituições de ensino.  
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