
 

 

 

Capa Digital  

 Cor capa – Pantone 646 (C 69; M 34; Y 0; K 11) e Preto 

  

 

  

 

MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA PARA INSTITUTOS 

FEDERAIS: UMA APLICAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS 

 

GOIÂNIA – GO 

2016 

 

 

KEPLER BENCHIMOL FERREIRA 

                                                    Universidade Federal de Goiás 

                                Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT 

                                        Programa de Pós-Graduação em Administração Pública 

                  Mestrado em Administração Pública - PROFIAP 

                                                                           DISSERTAÇÃO 



 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de 

Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD/UFG), regulamentada pela Resolução CEPEC nº 832/2007, sem 

ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento 

conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, 

a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 

 

1. Identificação do material bibliográfico:        [x] Dissertação         [  ] Tese 

 

 

2. Identificação da Tese ou Dissertação 

  

Nome completo do autor: Kepler Benchimol Ferreira 

 

Título do trabalho: Modelo de Gestão Estratégica e Participativa para Institutos Federais: 

uma aplicação no Instituto Federal de Goiás 

 

 

3. Informações de acesso ao documento:  

 

Concorda com a liberação total do documento [X] SIM          [   ] NÃO1 

 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o 

envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF da tese ou dissertação. 

 

 

 

 

 

________________________________________             Data: 07 / 10 / 2016. 

               Assinatura do (a) autor (a) ² 

 

                                                 
1
 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo 

suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o 

período de embargo.  

 ²A assinatura deve ser escaneada.  



 

 

 

 

 

 

KEPLER BENCHIMOL FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA PARA INSTITUTOS 

FEDERAIS: UMA APLICAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA - GO 

2016 

 



 

 

KEPLER BENCHIMOL FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA PARA INSTITUTOS 

FEDERAIS: UMA APLICAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS 

 

 

 

 

 

Linha de Pesquisa  

Administração Pública: transformação e inovação organizacional 

 

Orientador 

 Prof. Dr. Eliseu Vieira Machado Júnior 

 

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Administração Pública − 

PROFIAP da Universidade Federal de Goiás, 

como requisito parcial para a obtenção do 

título de Mestre em Administração Pública. 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA - GO 

2016 

 



Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, por meio do 
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG. 

Ferreira, Kepler Benchimol 

MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA PARA 
INSTITUTOS FEDERAIS [manuscrito] : UMA APLICAÇÃO NO 
INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS / Kepler Benchimol Ferreira. - 2016. 

111 f.: il. 

Orientador: Prof. Dr. Eliseu Vieira Machado Júnior. 
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Campus Aparecida de 
Goiânia, Programa de Pós-Graduação em PROFIAP, Goiânia, 2016. 

Bibliografia. 
Inclui siglas, abreviaturas, lista de figuras. 

1. Gestão Estratégica. 2. Gestão Participativa. 3. Modelo de Gestão. 4.
Teoria do Stakeholder. 5. Instituições de Ensino Superior. I. Machado Júnior, 
Eliseu Vieira, orient. II. Título. 

CDU 005 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação aos meus pais, 

Francisco Benchimol Ferreira (in memoriam) e 

Maria de Lourdes Gonçalves Ferreira, por 

terem plantado em mim a semente do bem e 

despertado em mim o amor pelo 

conhecimento. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço, primeiramente, a Deus pelas bênçãos e pelas oportunidades de adquirir 

conhecimentos que serão úteis para o meu desenvolvimento.  

À minha família, a minha mãe e aos meus irmãos. Agradeço especialmente a minha 

esposa, pela paciência e pelo carinho. 

A todos os professores que contribuíram com a minha formação, especialmente aos 

professores do Profiap.  

Ao meu orientador, pela dedicação. 

Ao Instituto Federal de Goiás (IFG) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Goiás (FAPEG), pelo apoio institucional e pelo financiamento da pesquisa. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Embora não pensemos muito neste assunto, o 

fato é que nós passamos e as organizações 

ficam. E a nossa responsabilidade indelegável 

é deixar, para os que vão nos suceder, uma 

instituição saudável e com um futuro claro e 

delineado” (COSTA, 2007, p. 3). 



 

 

RESUMO 

A presente dissertação visa apresentar um modelo de gestão estratégica e participativa para 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, construído a partir do referencial 

teórico sobre gestão estratégica, teoria do stakeholder, marco legal e modelos de gestão. Para 

a aplicação do modelo, escolheu-se o Instituto Federal de Goiás - IFG, cuja atuação se dá por 

meio de 14 campi distribuídos pelo estado de Goiás. Especificamente, objetivou-se: 

identificar e classificar os stakeholders do IFG; analisar o seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); realizar um diagnóstico institucional da organização, a partir do modelo 

proposto; e refinar o modelo de gestão estratégica e participativa, com a sua aplicação. A 

metodologia desta pesquisa está delineada em quatro etapas, a saber: 1) pesquisa bibliográfica 

e documental; 2) apresentação dos elementos essenciais da gestão estratégica e teoria do 

stakeholder; 3) proposta de modelo de gestão estratégica e participativa; 4) aplicação do 

modelo, com estudo de caso e diagnóstico organizacional. Como resultados, apresenta-se a 

proposta de um modelo de gestão estratégica e participativa para Institutos Federais, 

aprimorado a partir de sua aplicação no IFG. Esse modelo poderá ser utilizado por essas 

instituições para o atendimento das exigências de credenciamento e recredenciamento do 

Ministério da Educação e para a elaboração do PDI, bem como para uma atuação estratégica e 

participativa, que considere as expectativas de seus diversos stakeholders na gestão da 

organização.  

 

Palavras-chave: Gestão Estratégica. Gestão Participativa. Modelo de Gestão. Teoria do 

Stakeholder. Instituições de Ensino Superior.  

  



 

 

ABSTRACT 

This dissertation presents a model of strategic and participative management to higher 

education institutions, built from the theoretical framework of strategic management, 

stakeholder theory, legal framework and management models. For the application of the 

model, was chosen the Instituto Federal de Goiás - IFG, whose performance is through 14 

units distributed by the state of Goiás. Specifically, it aimed to: identify and classify the 

stakeholders of IFG; analyze its Institutional Development Plan (IDP); performing an 

institutional diagnosis of the organization, from the proposed model; and refine the model of 

strategic and participatory management, with its application. The methodology of this 

research is outlined in four followings stages: 1) bibliographic and documentary research; 2) 

presentation of the essential elements of strategic management theory and stakeholder; 3) 

proposal of strategic and participatory management model; 4) application of the model, with 

case study and organizational diagnosis. As a result, it presents a proposal for a strategic 

management model and participatory for the institutions of higher education, improved from 

its application in the IFG. This model could be used by them to meet the accreditation 

requirements and re-accreditation of the Ministry of Education and for the preparation of 

IDPs, as well as a strategic and participative action, to consider the expectations of its 

stakeholders in managing the organization. 

Keywords: Strategic Management. Participative Management. Management Model. 

Stakeholder Theory. Higher Education Institutions.  
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o censo da educação (MEC, 2013), houve um crescimento expressivo 

de 71% na quantidade de Instituições de Ensino Superior (IES) tanto públicas quanto privadas 

no Brasil, no período de 2001 a 2010. Diante desse cenário de expansão da educação superior, 

destacam-se os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) que foram criados 

a partir de dezembro de 2008, pela Lei n. 11.892/2008 (BRASIL, 2008). Essas instituições 

fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que vem se 

expandindo e atualmente possui 562 unidades inauguradas com investimentos, por parte do 

governo federal, que chegam ao montante superior a R$ 3,3 bilhões, aplicados na expansão da 

educação profissional entre os anos de 2011 e 2014 (MEC, 2016).  

Com investimentos públicos dessa monta e diante da complexidade inerente à gestão 

universitária (MORITZ et al., 2012), emerge a necessidade de uma gestão pautada pelo 

planejamento e pelo controle, a fim de que os resultados esperados sejam alcançados com 

eficiência, eficácia e efetividade. Para tanto, um modelo de gestão estratégica e participativa, 

que adota uma abordagem inclusiva do stakeholder, pode se apresentar como um instrumento 

facilitador para gestão das IES, especialmente no atendimento das expectativas do Ministério 

da Educação (MEC). 

Nesse sentido, tem-se como objeto dessa pesquisa o Instituto Federal de Goiás (IFG), 

cuja atuação se dá por meio de 14 campi distribuídos pelo estado de Goiás. A escolha desta 

instituição aconteceu por conveniência e em razão do resultado da avaliação de 

recredenciamento, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) em 2015, em que a organização obteve o conceito final três; ou seja, o 

IFG tem condições suficientes de funcionamento, no entanto, em uma escala de conceitos que 

vai de um a cinco, a nota três é a menor nota para que a instituição seja considerada 

suficiente. Destaca-se que a avaliação do Inep compreende cinco eixos e que, no eixo 

planejamento e avaliação institucional, o IFG obteve o conceito dois, que é considerado 

insuficiente (MEC, 2014, 2015). 

Diante disso, apresenta-se a seguinte questão de pesquisa: quais são os elementos de 

gestão estratégica e participativa nos IF que atendem as exigências do MEC com relação aos 

instrumentos de credenciamento e recredenciamento para a melhoria do conceito de qualidade 

obtido nas avaliações? 



16 

 

 

O objetivo principal deste estudo é propor um modelo, como um instrumento de 

gestão estratégica para os IF que envolva a participação de seus stakeholders. 

Especificamente, objetiva-se identificar e classificar os stakeholders do IFG; analisar o seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); realizar um diagnóstico institucional do IFG, 

com o modelo proposto; e refiná-lo, a partir de sua aplicação no IFG.  

Essa pesquisa se fez necessária pelos seguintes motivos: 1) necessidade de se obter 

eficiência, eficácia e efetividade nos investimentos em educação no setor público (paradigma 

gerencialista) (BERGUE, 2011); 2) identificação de gargalos no planejamento e controle das 

IES; 3) proposição de um instrumento que poderá auxiliar na identificação e na solução de 

questões de planejamento e controle (CERTO; PETER, 2010; FERNANDES; BERTON, 

2012; COSTA, 2007); 4) pela exigência legal de se utilizar a gestão estratégica nas IES, com 

o PDI (BRASIL, 2004; BRASIL, 2006); 5) pelas IES serem organizações complexas e 

formadoras de opinião e, por isso, requerem uma gestão estratégica que envolva os seus 

stakeholders, para melhor desempenho organizacional (MORITZ et al., 2012); 6) por 

existirem ainda poucos estudos sobre gestão estratégica em organizações públicas com a 

abordagem da teoria do stakeholder em Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia; e 7) pela natureza aplicada e propositiva desta pesquisa (COLLIS; HUSSEY, 

2005). 

Assim, altos investimentos financeiros, aliados ao papel social e estratégico de 

organizações públicas na área de Educação demandam uma gestão orientada ao alcance de 

resultados relacionados ao interesse público e ao bem comum que caracterizam as Instituições 

Federais de Ensino, a formação de profissionais cidadãos e a busca da excelência tanto no 

ensino quanto na pesquisa e na extensão (MIZAEL et al., 2013). 

Para o alcance desse resultado, o governo federal, por meio da Lei n. 10.861, de 14 de 

abril de 2004, criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) que tem 

por finalidade a melhoria da qualidade da educação, com o aumento da eficácia e efetividade 

acadêmica e social das IES (BRASIL, 2004). 

Seguindo nessa linha, foi criado pelo Decreto n. 5.773/2006, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), com elementos essenciais obrigatórios para avaliação 

institucional, constituindo tal documento como um instrumento de planejamento estratégico 

das Instituições de Ensino Superior (IES). Ao tratar a respeito do PDI, Francisco et al. (2012, 

p. 86) destaca que “a perspectiva contemporânea da educação superior no Brasil requer uma 

significativa atenção aos aspectos sistemáticos do planejamento estratégico”. 
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Observa-se que é fundamental uma gestão estratégica para se garantir o uso adequado 

dos recursos disponíveis e o atingimento dos objetivos institucionais, uma vez que a atuação 

dos Institutos Federais é complexa, porque envolve vários níveis de ensino, quais sejam, 

educação superior, básica e profissional; influenciando o desenvolvimento local, o setor 

produtivo – que recebe a mão de obra formada por estas instituições, e, por conseguinte, a 

sociedade como um todo (MORITZ et al., 2012) .   

Além disso, há ainda poucos estudos sobre a Rede Federal de Educação Científica e 

Tecnológica, sobretudo com essa perspectiva da administração estratégica com a abordagem 

dos stakeholders. O que aumenta ainda mais a necessidade de se analisar essas instituições de 

educação sob este prisma da administração, a fim de que se possa contribuir para o seu 

desenvolvimento, bem como para preencher essa lacuna nos estudos científico-acadêmicos 

quanto à gestão pública das IES. 

A metodologia desta pesquisa se organizou em quatro etapas. Primeiramente, foi 

realizada uma revisão da literatura a respeito de gestão estratégica, teoria do stakeholder e 

modelo de gestão, bem como pesquisa documental na legislação e documentos institucionais. 

Na segunda etapa, foram apresentados os elementos essenciais da gestão estratégica 

(incluindo o PDI) e da teoria do stakeholder identificados na literatura para que eles fossem 

integrados em um modelo. Na terceira etapa, foi proposto o modelo de gestão estratégica e 

participativa para os IF. Na sequência, realizou-se um diagnóstico do IFG, a partir do modelo 

de gestão proposto. Diante dos resultados da aplicação do modelo, foi proposto um plano de 

intervenção para o IFG.  

Como resultados, destaca-se a proposta de um modelo teórico de avaliação da gestão 

estratégica e participativa para as IES, aprimorado a partir de sua aplicação no Instituto 

Federal de Goiás. Apresenta-se também a identificação dos stakeholders do IFG, com sua 

classificação segundo Clarkson (1995), em primários e secundários; análise do PDI do IFG e 

diagnóstico institucional do IFG a partir do modelo proposto. Com o modelo proposto, a 

partir do arcabouço teórico, da pesquisa documental e dos resultados obtidos com o 

diagnóstico, apresenta-se uma proposta de intervenção para a implantação no IFG. Nas 

considerações finais são destacadas as contribuições tecnológicas e sociais desta pesquisa. 
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Assim, esta dissertação está organizada em nove capítulos, a saber, 1) Introdução 2) 

Administração Estratégica; 3) Marco Legal 4) Teoria do Stakeholder; 5) Modelos de Gestão; 

6) Metodologia; 7) Diagnóstico Institucional; 8) Proposta de Plano de Intervenção; 9) 

Considerações Finais. Na sequência, são apresentadas as Referências. 

 Os quatro primeiros capítulos constituem o referencial teórico desta dissertação que 

foi construído a partir de pesquisa bibliográfica realizada nos principais periódicos brasileiros 

da área de Administração, a saber, Revista de Administração de Empresas (RAE), Revista de 

Administração Pública (RAP), Revista de Administração Contemporânea (RAC), Revista de 

Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP), Revista de Administração 

Mackenzie (RAM), Revista de Ciências da Administração (RCA) e Revista Gestão 

Universitária na América Latina (GUAL).  

Para o levantamento dos artigos, foram utilizadas palavras-chave, como gestão 

estratégica, estratégia, planejamento estratégico, stakeholder, modelo de gestão e sinônimos.  

Preliminarmente, realizou-se a leitura dos títulos dos artigos e, em seguida, procedeu-se à 

leitura de seus resumos, com o objetivo de identificar e selecionar os artigos que se alinham 

ao conteúdo da pesquisa desenvolvida, que abrange basicamente três temas convergentes: 

administração estratégica, teoria do stakeholder e modelo de gestão. Para o preenchimento de 

lacunas de conteúdo, foram acrescentados artigos de outros periódicos, a exemplo da teoria do 

stakeholder, em que se utilizou da literatura internacional. O período pesquisado foi de 2000 a 

2015.  

Quanto aos livros utilizados, buscou-se a literatura básica acerca dos referidos temas, 

de maneira a se construir uma base teórica a respeito dos principais conceitos que foram 

desenvolvidos nesta pesquisa. 

Dessa maneira, serão apresentados na revisão da literatura, respectivamente, os 

seguintes temas: gestão estratégica; marco legal, que trata da legislação sobre o PDI, que é 

considerado um instrumento de gestão estratégica; teoria do stakeholder; e modelos de gestão. 
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2 GESTÃO ESTRATÉGICA 

Nesta primeira seção, será tratado a respeito da gestão estratégica, com foco no 

planejamento, na estratégia, nas escolas da estratégia, no controle e na administração 

estratégica em organizações públicas, especialmente em instituições de ensino superior. 

No campo da administração estratégica são utilizados pelos os autores da literatura 

acadêmica alguns conceitos básicos, dentre eles, o conceito de administração estratégica, 

planejamento estratégico e gestão estratégica. Com o objetivo de verificar os limites de cada 

um deles, serão apresentadas algumas definições. 

No que concerne à administração estratégica, Ansoff e Macdonnell (1993, p. 15) a 

definem como: “um enfoque sistemático a uma responsabilidade importante e cada vez mais 

essencial da administração geral: posicionar e relacionar a empresa a seu ambiente de modo 

que garanta seu sucesso continuado e a coloque a salvo de eventuais surpresas”. 

Outra definição que se encontra na literatura é a de Certo e Peter (2010) que definem a 

administração estratégica como o processo contínuo e circular que visa manter a organização 

integrada ao seu ambiente. Fernandes e Berton (2012), por sua vez, acrescentam à definição o 

processo de planejar, executar e controlar, que abrange as áreas funcionais de marketing, de 

operações, de pessoal e finanças.  

Diante dessas definições, tanto Certo e Peter (2010) quanto Fernandes e Berton (2012) 

definem a administração estratégica como um processo. Além disso, Fernandes e Berton 

(2012) acrescentam à definição as funções de planejar, executar e controlar e especificam as 

áreas funcionais da organização. Já Ansoff e Macdonnell (1993) e Certo e Peter (2010) trazem 

em suas definições a ideia de ambiente, estabelecendo, portanto, uma ligação com as teorias 

ambientais da administração (MOTTA; VASCONCELOS, 2006).   

Como se pode notar, o conceito de administração estratégica vem sendo desenvolvido 

por vários autores, tais como, Ansoff e Macdonnell (1993), Certo e Peter (2010) Fernandes e 

Berton (2012), Ireland, Hoskisson e Hitt (2014), dentre outros. Observa-se, então, que não há 

uma padronização de termos e conceitos referentes ao tema. Na literatura, encontram-se 

alguns entendimentos que podem gerar dúvidas. Por exemplo, os conceitos de administração 

estratégica e planejamento estratégico ora são tratados como sinônimos, ora são diferenciados 

(FERNANDES; BERTON, 2012). 
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 Para Fernandes e Berton (2012), os conceitos de administração estratégica e 

planejamento estratégico retomam as ideias de administração com seus processos e áreas. 

Segundo eles a administração estratégia é um processo mais amplo que envolve as funções de 

planejar, executar e controlar. Nessa concepção, o planejamento o planejamento diz respeito 

somente à primeira função que é a de planejar. 

Nesse sentido, será adotada nesta dissertação a definição de Administração Estratégica 

que procura unir a noção de administração, com as suas funções – planejar, organizar, dirigir 

e controlar –, à ideia de estratégia. Dessa maneira, a fase do planejamento inclui somente as 

fases de análise e formulação das estratégias, ou seja, a implantação da estratégia não é parte 

da fase do planejamento (FERNANDES; BERTON, 2012). Ansoff e Macdonnell (1993) 

fortalecem essa distinção ao afirmar que o planejamento estratégico é o processo em que os 

administradores formulam a estratégia. 

Outro conceito utilizado na literatura é o de gestão estratégica. Costa (2007, p. 56) 

define “gestão estratégica como o processo sistemático, planejado, gerenciado, executado e 

acompanhado sob a liderança da alta administração da instituição, envolvendo e 

comprometendo todos os gerentes e colaboradores da organização”. O autor ainda acrescenta 

que a gestão estratégica visa ao desenvolvimento da organização de maneira a adotar uma 

estratégia que se adapte ao ambiente, assegurando o crescimento e a sobrevivência da 

organização, por meio da antecipação e do ajuste das estratégias diante das mudanças 

ambientais tanto internas quanto externas enfrentadas pela organização.  

Observa-se que referido autor define a gestão estratégica com um processo planejado, 

gerenciado, executado e acompanhado. Quando o autor atribui essas características à gestão 

estratégica, na verdade, ele estabelece uma ligação com as funções da administração geral – 

planejamento, organização, direção e controle – por isso, percebe-se que a definição de gestão 

estratégica está sendo usada pelo autor como sinônimo de administração estratégica, uma vez 

que se alinha às três definições citadas anteriormente.   

Freeman (1984) esclarece que no desenvolvimento teórico houve uma mudança 

conceitual de planejamento estratégico, que se concentrava na concepção do plano sem se 

comprometer com sua implantação, para gestão estratégica que é orientada para a ação. Para 

esse autor, somente o planejamento não é suficiente para a gestão estratégica. Os planos 

concebidos devem se materializar em programas e políticas que são passíveis de 
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implementação e controle. Além disso, os gerentes da organização devem agir de maneira 

estratégica.  

Diante dessa explanação a respeito dos conceitos de administração estratégica, gestão 

estratégica e planejamento estratégico, percebe-se que ora esses conceitos são tratados com 

sinônimos por alguns autores, ora são diferenciados. Nesta dissertação, os conceitos de gestão 

estratégica e de administração estratégica serão tratados como sinônimos. Nota-se também 

que nos conceitos discutidos a função planejamento é evidenciada na literatura sobre 

estratégia. Isso se deve a sua importância na concepção da estratégia organizacional.  

2.1 PLANEJAMENTO 

Desde as origens das teorias da administração, com administração científica, em que 

Fayol estabeleceu as quatro funções do administrador, planejar, organizar, comandar e 

controlar (MOTTA; VANCONCELOS, 2006), a função de planejamento tem destaque na 

literatura sobre administração. Sobral e Peci (2008) afirmam que entre as quatro funções da 

administração, o planejamento é a mais importante. Essa importância se fundamenta em razão 

de todas as outras funções da administração se originarem dela. É no planejamento que as 

metas, os objetivos da organização e as estratégias para alcançá-los têm sua origem e assim os 

gestores podem então organizar os recursos, dirigir as pessoas e controlar os resultados.  

Depreende-se, portanto, que essa possa ser a razão pela qual alguns autores da 

literatura sobre estratégia tratam administração estratégica e planejamento estratégico como 

sinônimo, porque o planejamento é a fase em que se concebe a estratégia (FERNANDES; 

BERTON, 2012).  

Desse modo, Sobral e Peci (2008) afirmam que o planejamento bem realizado traz 

benefícios para as organizações, pois: proporciona senso de direção; focaliza esforços, 

maximiza a eficiência; reduz o impacto do ambiente; define parâmetros de controle; atua 

como fonte de motivação e comprometimento; potencializa o autoconhecimento 

organizacional e fornece consistência − fundamento lógico para a tomada de decisão. 

O planejamento formal basicamente tem duas funções principais: a de definir os 

objetivos da organização (o que deve ser feito) e a de delinear planos (como deve ser feito). 

Os planos podem ser classificados quanto à sua abrangência em: estratégicos, táticos ou 

operacionais. Os planos estratégicos são de longo prazo (mais de três anos) e possuem 

objetivos gerais, servindo de base para os planos táticos e operacionais. O plano tático é um 
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desdobramento do plano estratégico, traduzindo os objetivos gerais em específicos para uma 

área funcional, por isso é de médio prazo (geralmente um ano). Já o plano operacional, 

detalha as ações mais específicas nos níveis mais operacionais, sendo, portanto, para períodos 

curtos, dependendo da atividade a ser desenvolvida (SOBRAL; PECI, 2008). No que 

concerne à abrangência dos planos, Fernandes e Berton (2012) os associam também a três 

níveis clássicos de decisão: o estratégico, o tático e o operacional.  

Quanto à importância do plano, Matus (1991, p. 28), ao tratar de planejamento 

estratégico situacional, dá atenção especial ao plano, prova disso é o seu artigo intitulado O 

Plano com Aposta. Ele explica que o plano “é o produto momentâneo do processo pelo qual 

um ato seleciona uma cadeia de ações para alcançar seus objetivos”. O autor acrescenta ainda 

que, em um sentindo mais genérico, o plano de ação é algo inevitável na prática humana, e 

que a única alternativa é o domínio da improvisação. 

Todavia, Matus (1991, p. 28) alerta sobre o perigo de se confundir o processo de 

planificação com um “cálculo determinado por leis científicas precisas”, uma vez que existem 

variáveis que não está sob o controle do gestor ou da organização, existindo, portanto, 

incertezas, imprecisões, surpresas, rejeições e apoio de outros atores. Para o autor, um plano 

consiste em um compromisso que anuncia resultados, mesmo que esses resultados não 

dependam inteiramente do cumprimento desses compromissos. Ele acrescenta que o 

delineamento prescritivo de um plano se torna mais complexo quando se considera as 

incertezas, no entanto isso o faz mais flexível e realista. 

2.1.1 Planejamento estratégico 

O planejamento estratégico idealizado e difundido por Ansoff, a partir de 1965, com o 

seu livro clássico, Estratégia Corporativa, tem como característica essencial a sistematização 

do processo da estratégia (MINTZBERG; LAMPEL, 2006). A obra citada deu origem à 

escola de estratégia denominada escola do planejamento (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2010).  

 Segundo Mintzberg, Ahlstrand e lampel (2010, p. 39), existem muitos modelos de 

planejamento estratégico, no entanto a maioria seguem as mesmas ideias básicas: “tome o 

modelo SWOT, divida-o em etapas claramente delineadas, articule cada uma delas com 

muitas listas de verificação e técnicas e dê atenção especial à fixação de objetivos no início e 

à elaboração de orçamentos e planos operacionais no final”. 
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Nota-se que os autores criticam o caráter prescritivo, instrumentalista e eminentemente 

técnico do planejamento estratégico tradicional, em que, segundo eles, o planejamento 

estratégico poderia se chamar “programação estratégica” (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2010, p. 86). Tal crítica se deve ao formalismo exagerado, ou seja, à falta de 

flexibilidade do plano, sem considerar a complexidade da organização e suas dimensões 

política e comportamental.   

Matus (1991) compartilha dessa mesma perspectiva ao afirmar que não é possível que 

o delineamento e o cálculo estratégico de um plano sejam completos antes da ação. O autor 

considera isso um ponto de extrema importância prática, porque o plano só se completa na 

ação. Isto é, o plano em si mesmo não garante o alcance dos objetivos. É na implementação 

que se poderá avaliar se as estratégias altamente deliberadas, que se apoiam na perspectiva de 

um ambiente controlável e previsível, serão efetivamente realizadas. Daí a crítica a planos 

rígidos que não levam em consideração o ambiente e as suas incertezas, e ignoram estratégias 

emergentes (MINTZBERG, 2006). Adicionalmente, Matus (1991) propõe que a maneira de 

delinear planos seja revisada radicalmente, uma vez que o mundo possui muitas de incertezas 

e surpresas. 

Nessa perspectiva, quanto à flexibilidade dos planos, em 1993, Ansoff explica que ele 

obteve um desenvolvimento em sua perspectiva científica, pois, em 1965, ele chegou ao meio 

acadêmico da Administração com uma formação de engenheiro, físico e matemático e que, 

por isso, pensava e escrevia sob o ponto de vista da racionalidade lógica. Nas palavras dele:  

Logo ficou evidente para mim, porém, que a racionalidade lógica era inadequada 

para explicar as inúmeras complexidades do comportamento estratégico. Assim, fui 

progressivamente forçado a adicionar a minha visão as racionalidades 

comportamental e política, e a procurar integrá-las em recomendações práticas 

(ANSOFF; MACDONNELL, 1993, p. 18). 

Para Ansoff e Macdonnell (1993, p. 18), a orientação da obra, Implantando a 

Administração Estratégica, é “lógico-político-comportamental”. Como demonstrado pelos 

autores, os sistemas de administração tiveram uma evolução. Com o planejamento estratégico, 

também não poderia ter sido diferente. Quando Ansoff lançou sua obra em 1965, ele tinha 

apenas “plantado a semente” do enfoque estratégico que, ao longo dos anos, vem recebendo 

contribuições de vários autores, ampliando assim a perspectiva da estratégia nas organizações. 
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2.2 ESTRATÉGIA 

Existe na literatura grande quantidade de definições a respeito da estratégia, que vão 

desde as mais concretas até as mais abstratas. MINTZBERG et al. (2006) explica que a 

palavra estratégia vem sendo utilizada de diferentes maneiras, por isso o conceito de 

estratégia possui múltiplas definições. Com essa perspectiva, serão apresentadas algumas 

dessas diferentes definições, não para limitá-las, mas para ampliar o conhecimento da riqueza 

desse conceito em suas diferentes nuances.  

A origem da estratégia ligada à administração, segundo Fernandes e Berton (2012), 

está fundamentada historicamente em conceitos militares. Segundo eles, “Drucker e Ansoff, 

autores conceituados no meio acadêmico e empresarial, ao levarem o conceito para a área 

empresarial, alertam para um aspecto da estratégia: a ideia de mapear as futuras direções da 

organização a partir dos recursos que possui” (FERNANDES; BERTON, 2012, p. 3).  

Os autores acrescentam que não é suficiente um propósito e uma boa disposição para 

se alcançar uma situação desejada. É preciso delinear planos, definir as políticas e os 

caminhos a serem trilhados, efetivar ações para se tornar os desejos da organização. Nesse 

sentido, Fernandes e Berton (2012, p. 4) apresentam a definição de que “estratégia 

empresarial é o conjunto dos grandes propósitos, dos objetivos, das metas, das políticas e dos 

planos para concretizar uma situação futura desejada, considerando as oportunidades 

oferecidas pelo ambiente e os recursos da organização”. 

Os autores Ireland, Hoskisson e Hitt (2014, p. 5, grifo dos autores), em outras 

palavras, também destacam, na definição de estratégia, os propósitos da organização e a sua 

relação com o ambiente. Para eles, “estratégia é um conjunto integrado e coordenado de 

compromissos e ações definido para explorar competências essenciais e obter vantagem 

competitiva”. 

Mintzberg (2006) apresenta uma definição mais abrangente. Para o autor, a estratégia 

pode ser definida de cinco maneiras, como plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva 

(“cinco Ps da estratégia”). A estratégia definida como um plano consiste em “um curso de 

ação conscientemente pretendido, uma diretriz (ou conjunto de diretrizes) para lidar com uma 

situação” (MINTZBERG, 2006, p. 24). Desse modo, algumas características essenciais 

podem ser destacadas dessa definição: a criação das estratégias precede a ação e o seu 
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desenvolvimento é consciente e proposital. Como plano, as estratégias também podem se 

classificar com gerais ou específicas. 

Segundo o referido autor, a partir da definição da estratégia como plano, ela também 

pode ser definida como pretexto, ou seja, uma manobra. Esse tipo de estratégia se aplica 

quando há concorrência, em que se utiliza da manobra para confundir os concorrentes e forçá-

los a assumir determinadas posições. Por exemplo, quando uma empresa ameaça expandir a 

capacidade da fábrica com o objetivo de frustrar a construção de uma nova fábrica do 

concorrente. 

A estratégia como padrão é consistência no comportamento, pretendida ou não, isto é, 

uma corrente de ações. Por exemplo, quando Picasso pintou, durante um período, quadros 

azuis ou quando Henry Ford oferecia ao mercado os carros modelo T somente da cor preta 

(MINTZBERG, 2006). 

A estratégia é uma posição. Essa definição situa a organização no ambiente em que ela 

está inserida. É o olhar da organização em buscar de se localizar no ambiente externo.  A 

estratégia, portanto, é um lugar no ambiente, é um nicho de mercado ou é um domínio de um 

produto ou mercado (MINTZBERG, 2006). 

A quinta definição de estratégia é que ela é uma perspectiva. Nesta definição, o foco 

da organização está no seu ambiente interno, o modo em que a organização se apresenta para 

o mundo. “Neste aspecto, estratégia é para a organização aquilo que a personalidade é para o 

indivíduo” (MINTZBERG, 2006, p. 27). A estratégia está ligada, portanto, ao caráter da 

organização e seus compromissos, em uma perspectiva compartilhada pelos membros da 

organização. Para esse autor, essa definição de estratégia como perspectiva sugere que a 

estratégia seja um conceito. Essa afirmação conduz a uma interpretação de que todas as 

estratégias são abstrações que existem na cabeça das partes interessadas. 

O autor ainda inter-relaciona as cinco definições de estratégia, demonstrando que uma 

estratégia pode ter traços de uma ou mais dessas definições. Assim, uma estratégia pode ser 

padrão e pretexto, pode ser padrão e perspectiva, pode ser posição e perspectiva, dentre outras 

combinações possíveis entre duas ou mais definições. 

Quinn (2006) também apresenta uma definição de estratégia em sintonia com as 

definições de estratégia como plano e como padrão. Ele explica que uma estratégia é o padrão 

ou plano em que se concentram as metas, as políticas e as sequências de ações da 
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organização. O autor ainda acrescenta que uma estratégia bem-formulada pode trazer 

benefícios, auxiliando na organização e alocação de seus recursos em uma postura única e 

viável, a partir da análise tanto de seu ambiente interno quanto externo. 

Fernandes e Berton (2012) também destacam a importância da estratégia, explicando 

por que os gestores devem dedicar seu tempo a esse tema. Para assumir o controle do destino, 

enxergar oportunidades, transformar ameaças em oportunidades, definir novos rumos para a 

organização, introduzir a disciplina de pensar no longo prazo, desenvolver um processo 

educacional e incentivar a interação e a negociação; mobilizar recursos para o objetivo 

comum; promover mudança; e vender ideias. 

2.2.1 Tipos de Estratégia 

As estratégias podem ser classificadas inicialmente em deliberada e emergente. As 

estratégias deliberadas são aquelas em que há a intenção prévia, a exemplo das que constam 

em planos. As estratégias emergentes são aquelas que se desenvolvem sem intenções, 

consistem em um padrão que pode emergir e ser reconhecido, para que se possa conceber um 

plano formal (MINTZBERG, 2006). A Figura 1 ilustra esses tipos de estratégias. 

Figura 1 – Estratégias deliberadas e emergentes 

 

Fonte: Mintzberg (2006, p. 25). 

É importante entender que as estratégias deliberada e emergente são dois extremos. A 

estratégia plenamente deliberada requer que um padrão pretendido seja exatamente o 
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realizado, o que seria algo exagerado, sob o ponto de vista da complexidade das organizações, 

com as variáveis internas e externas que as impactam. Por outro lado, as estratégias 

plenamente emergentes partem do pressuposto de que toda a estratégia da organização é 

realizada sem qualquer dica de intenção – o que também seria exagerado. Assim, as 

estratégias se localizam entre esses dois extremos, com características tanto emergentes 

quanto deliberadas (MINTZBERG, 2006). 

Existem diversos tipos de estratégias desde muito deliberada até totalmente emergente. 

Mintzberg (2006, p. 26) identifica oito tipos de estratégia que estão na linha entre a deliberada 

e a emergente. São elas: estratégia planejada, empreendedora, ideológica, guarda-chuva, de 

processo, desconectada, de consenso e imposta. Cada uma será detalhada a seguir.  

Estratégia planejada: intenções precisas são formuladas e articuladas por uma 

liderança central e apoiadas por controles formais para assegurar a implementação sem 

surpresas em um ambiente benigno, controlável ou previsível (para assegurar que não haja 

distorção de intenções); essas estratégias são altamente deliberadas. 

Estratégia empreendedora: existem intenções como uma visão pessoal, e não 

articulada, de um único líder, adaptáveis a novas oportunidades; a organização está sob o 

controle pessoal do líder e localizada em um nicho protegido em seu ambiente; essas 

estratégias são relativamente deliberadas, mas podem emergir também. 

Estratégia ideológica: existem intenções como uma visão coletiva de todos os 

membros da organização, controladas por normas fortemente compartilhadas; a organização é 

sempre proativa frente a seu ambiente; essas estratégias são bastante deliberadas.   

Estratégia guarda-chuva: uma liderança em controle parcial das ações organizacionais 

define alvos estratégicos ou fronteiras dentro das quais os outros devem agir (por exemplo, 

que todos os novos produtos tenham preço alto com base na tecnologia de ponta, embora de 

fato esses produtos devam ser deixados para emergir); como resultado, as estratégias são 

parcialmente deliberadas (as fronteiras) e parcialmente emergentes (os padrões dentro delas); 

essa estratégia também pode ser chamada deliberadamente emergente, considerando que a 

liderança propositalmente permite que se tenha flexibilidade para manobrar e formar padrões 

dentro das fronteiras. 

Estratégia de processo: a liderança controla os aspectos de processo da estratégia 

(quem é contratado e assim tem uma chance de influenciar a estratégia, dentro de que 
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estruturas eles vão trabalhar, etc.), deixando o conteúdo real da estratégia para os outros; as 

estratégias são de novo parcialmente deliberadas (processo de envolvimento) e parcialmente 

emergente (conteúdo de envolvimento), e deliberadamente emergentes. 

Estratégia desconectada: membros ou subunidades indefinidamente conectados ao 

resto da organização produzem padrões na corrente de suas próprias ações na ausência disso, 

ou em contradição direta com as intenções centrais ou comuns da organização como um todo; 

as estratégias podem ser deliberadas para aqueles que as criam. 

Estratégia de consenso: por meio de ajuste mútuo, vários membros convergem para 

padrões que permeiam a organização na falta de intenções centrais ou comuns; essas 

estratégias são bastante emergentes em sua natureza. 

Estratégia imposta: o ambiente externo dita padrões de ações, seja por imposição 

direta (digamos, por um proprietário externo ou por um cliente forte) ou por meio de 

apropriação implícita ou limitação de escolha organizacional (como em uma grande empresa 

aérea que deve voar com jatos jumbo para continuar viável); essas estratégias são 

organizacionalmente emergentes, embora possam ser internalizadas, tornando-se deliberadas. 

Pode-se encontrar na literatura alguns trabalhos a respeito dos tipos de estratégia. Para 

Borges Jr. e Luce (2000, p. 38) “a idéia de estratégia deliberada [...] é aquela na qual a 

empresa antecipa os acontecimentos do meio ambiente e desenvolve um plano de ação prévio 

para responder a esses eventos de forma a maximizar os seus resultados”.  

Borges Jr. e Luce (2000, p. 38) fazem uma crítica de que “as estratégias deliberadas 

são a continuidade dos antigos orçamentos e planejamentos que, criados por grandes empresas 

de consultoria ou pelo departamento de planejamento da própria organização, guardam em si 

o mesmo formalismo e a mesma rigidez de seus predecessores.” Os autores ainda criticam que 

os esforços de ver o futuro e preparar resposta para ele são características de um modelo de 

administração centralizado. 

Os autores acrescentam que as estratégias emergentes corrigem a rota da organização, 

uma vez que o planejamento deliberado possui limitações. Assim, “a importância do 

ambiente, portanto, é levada ao máximo, considerando-se a própria evolução das organizações 

como resultado da relação com o meio e os constantes desafios por ele impostos” (BORGES 

JR.; LUCE, 2000, p. 39). 
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Mariotto (2003), na Figura 2, propõe um modelo de estratégia emergente que 

descreve um processo que combina intenção com emersão.  

Figura 2 – Modelo para estratégias emergentes 

 

Fonte: Mariotto (2003, p. 89). 

Para esse autor, a maneira de desenvolver estratégias de maneira periódica e formal 

não é suficiente para lidar como novas situações. Para ele, as questões estratégicas devem ter 

atenção contínua e diária, com respostas ágeis e em tempo real. 

No que concerne ao tipo de estratégia, nota-se que é importante para a organização 

obter um equilíbrio dinâmico entre as estratégias deliberadas e as emergentes, de maneira que 

a organização possa ter ao mesmo tempo a rigidez de um plano e a flexibilidade das ideias 

inovadoras que trarão respostas ao que não estava previsto, conduzindo assim a organização 

aos seus objetivos. 

2.3 PROCESSO DA ESTRATÉGIA 

A estratégia em uma organização passa por um processo composto basicamente por 

três fases: análise, formulação e implantação (FERNANDES; BERTON, 2012; COSTA, 

2007). Nas três seções seguintes, será detalhada cada uma dessas fases do processo da 

estratégia em uma organização. 
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2.3.1 Análise 

Nesta fase inicial do processo da estratégia, é o momento em que a organização busca 

estabelecer o seu negócio (o seu foco), por exemplo, uma empresa que concebe o seu negócio 

na área de ensino, não deverá se aventurar na área de transporte aéreo (FERNANDES; 

BERTON, 2012). 

Segundo Fernandes e Berton (2012) e Certo e Peter (2010), é nesta fase que acontece 

também a análise externa e interna da organização. No ambiente externo, deverão ser 

estudados fatores econômicos, tecnológicos, sociais, políticos e legais. Os autores citados 

juntamente com Ireland, Hosksson e Hitt (2014) dividem o ambiente externo em dois, o 

ambiente geral ou macroambiente e o ambiente operacional ou ambiente da indústria (termo 

utilizado como sinônimo de setor), constituído pelo ambiente mais próximo à organização, 

composto por fornecedores, concorrência, mão de obra, dentre outros. 

Bignetti e Paiva (2002) identificaram na literatura duas visões de ambiente: a 

determinística em que o ambiente é descrito como sendo distinto e separado completamente 

da organização; e a visão indeterminista, que defende que o ambiente e a organização não 

estão separados e independentes e sim em um mesmo continuum.  

A Figura 3 apresenta os três ambientes (macroambiente, operacional e interno) com 

os seus componentes. 

Figura 3 – A organização, os níveis de seu ambiente e os componentes 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2016), a partir de Certo e Peter (2010, p. 31). 
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O ambiente interno é a própria organização, em que deverão ser analisados os aspectos 

organizacionais de suas áreas funcionais: marketing, financeiro, pessoal e produção 

(FERNANDES; BERTON, 2012; CERTO; PETER, 2010). 

Costa (2007), para a análise interna, apresenta a ferramenta 10-Ms do autodiagnóstico, 

que pode ser utilizada para classificação dos pontos forte e fracos da organização. Os 10-Ms  

significam: management, mão de obra, máquinas, marketing, materiais, meio ambiente, meio 

físico, mensagens, métodos e money. Com os pontos fortes e fracos classificados nessas dez 

categorias, poderá ser gerado um gráfico radar que representará de forma clara a análise das 

dez áreas. 

Outro conceito importante para a fase de análise é o de cenário. Costa (2007, p. 92) o 

define como 

[...] um conjunto consistente de premissas consideradas plausíveis pelos dirigentes 

da organização, funcionando como pano de fundo para as atividades do setor ou da 

instituição. Ele condiciona as atividades, as perspectivas de crescimento, de 

rentabilidade e de resultados, a vulnerabilidade e até a sobrevivência da organização. 

O cenário, portanto, consiste em uma referência, com premissas e hipóteses sobre as 

quais o plano estratégico é construído. Mudanças no cenário devem ser avaliadas quando a 

conveniência e necessidade de revisão do plano. A organização também poderá fazer uso de 

cenários alternativos em que são analisados cenários otimistas e pessimistas para o 

posicionamento da organização quanto ao que ela considera o mais provável (COSTA, 2007). 

Costa (2007), quando trata sobre a fase de análise do ambiente externo, aborda 

também nessa fase a análise e a identificação dos stakeholders da organização. No entanto, 

verifica-se que essa análise está voltada somente para os stakeholders externos à organização, 

tais como, mídia, vizinhos, associação de classe, fornecedores, clientes, dentre outros. O autor 

não menciona a análise dos stakeholders internos da organização.  

A ferramenta mais conhecida para a análise do ambiente tanto externo quanto interno 

é a SWOT. 

2.3.1.1 Análise SWOT 

De acordo com Fernandes e Berton (2012): “todas as análises de ambiente externo e 

interno da organização desembocam no que a literatura em administração estratégica vem 
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chamando de SWOT – do inglês strenghs (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities 

(oportunidades) e threats (ameaças)”.  

Assen, Berg e Pietersma (2010) chamam a análise de SWOT em sua forma 

aportuguesada, análise PFOA (potencialidades, fraquezas e oportunidades e ameaças). 

Utilizando a ferramenta SWOT, inicialmente, faz-se a análise cuidadosa do ambiente interno, 

buscando identificar o que a organização realmente faz bem, as potencialidades ou forças. 

Nesta análise interna, entra também a identificação das fragilidades da organização, o que ela 

ainda não faz bem, o que ela precisa melhorar. Essas potencialidades e fragilidades podem ser 

medidas com o auxílio de auditoria interna e/ou externa, por exemplo, com a ferramenta de 

benchmarking.  

 

O benchmarking é uma comparação sistemática dos processos e desempenhos 

organizacionais baseados em indicadores predefinidos. Seu objetivo é encontrar as 

lacunas entre as melhores práticas e o desempenho atual da organização a fim de 

criar novos padrões e/ou melhorar processos (ASSEN; BERG; PIETERSMA, 2010, 

p. 92). 

Na análise do ambiente externo, as organizações buscam identificar as oportunidades e 

as ameaças oriundas do macroambiente e do ambiente do setor, em que deverá se atentar para 

aspectos demográficos, econômicos, legais, tecnológico, políticos, sociais, culturais, 

competidores, clientes, canais de distribuição etc. As oportunidades são o que o ambiente 

externo apresenta de favorável para atuação da organização. As ameaças são o que o ambiente 

apresenta que poderá comprometer a atuação da organização, como mudanças na legislação, 

crise econômica, câmbio desfavorável, aumento de impostos, dentre outras (ASSEN; BERG; 

PIETERSMA, 2010). 

Para Assen, Berg e Pietersma (2010), a análise de SWOT é uma valiosa ferramenta de 

autoavaliação da gestão. Eles destacam que mesmo parecendo simples, o uso dessa 

ferramenta é bem mais complexo do parece, porque depois análise existe a delicada tarefa de 

se construir as alternativas estratégicas, o que não está no conteúdo da análise. 

Fernandes e Berton (2012), por sua vez, destacam que essa ferramenta é um filtro em 

que devem constar somente as oportunidades, as ameaças, os pontos fortes e os fracos 

relevantes que serão objeto de alguma ação da organização. 
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Após a passar pela fase de análise, a organização se encontra apta a seguir pela fase da 

formulação.   

2.3.2 Formulação 

A formulação é a fase em que se concebe a estratégia. Nesta etapa, a organização 

constrói sua missão e visão, seus objetivos gerais, suas estratégias gerais para cada área 

funcional (FERNANDES; BERTON, 2012). 

A missão é a razão de ser da organização. “Missão organizacional é uma declaração da 

razão pela qual a organização existe” (CERTO; PETER, 2010, p. 55). Para Fernandes e 

Berton (2012, p. 143), a missão é que “dá sentido às ações diárias” da organização. Nessa 

perspectiva, Costa (2007, p. 36) afirma que a missão pretende responder às seguintes 

perguntas: “Qual é a necessidade básica que a organização pretende suprir? Que diferença faz, 

para o mundo externo, ela existir ou não? Para que serve? Qual é a motivação básica que 

inspirou seus fundadores? Por que surgiu? Para que surgiu?”.  

Diante dessas definições apresentadas, a missão de uma organização é, portanto, um 

elemento fundamental para a formação da estratégia. Além disso, é o elemento que dá 

significado e sentido à existência da organização para todos os seus stakeholders. Ansoff e 

MacDonnell (1993) explicam que a missão da empresa é um ponto de partida para um 

processo realista de formulação de metas e objetivos que leva em consideração a expectativas 

dos stakeholders da organização. 

Assim, igualmente importante é a visão. Ela é definida como “um modelo mental de 

um estado ou situação altamente desejável, de uma realidade futura possível para a 

organização” (COSTA, 2007, p. 36). A visão direciona a organização para aonde ela quer 

chegar (FERNANDES; BERTON, 2012). 

Costa (2007), além da missão e visão, acrescenta a abrangência, princípios, valores e 

opção estratégica, denominando esse conjunto de elementos do propósito da organização. 

Segundo ele, o propósito da organização é a identidade dela, o alicerce estratégico, 

sintetizando a sua vontade, “sua auto-imagem projetada para o futuro e suas crenças básicas, 

transcendendo às circunstâncias, não se limitando nem pelo ambiente externo nem por sua 

capacitação atual” (COSTA, 2007, p. 35). 
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A abrangência, igualmente à definição de negócio explicada anteriormente, “descreve 

as limitações reais ou auto-impostas para a atuação da organização. Essa formulação é o que 

provoca uma concentração, um foco, nas ações externas da empresa” (COSTA, 2007, p. 37). 

Segundo esse autor, a abrangência é importante para direcionar a organização ao atendimento 

de grupos socioeconômicos específicos, faixas etárias preferenciais, nichos de mercado etc., 

delimitando o seu campo de atuação.   

Quanto aos princípios, Costa (2007, p. 38) os definem como “aqueles pontos e tópicos 

os quais a organização não está disposta a mudar, aconteça o que acontecer”, por exemplo, 

honestidade, fidelidade aos compromissos assumidos etc. Esses princípios formam a base da 

atuação organizacional.  

No que concerne aos valores, essas “características, virtudes, qualidades da 

organização que podem ser objeto de avaliação, como se estivessem em uma escala, com 

gradação entre avaliações extremas” (COSTA, 2007, p. 38). 

Para entender melhor a diferença entre princípios e valores, o referido autor compara 

os princípios a fundamentos de um edifício, enquanto os valores o acabamento das paredes 

externas ou internas do prédio, isto é, tanto os princípios quanto valores são importantes e 

complementares, mas em natureza e graus diferentes. 

Outro conceito que esse autor trabalha é da opção estratégica, em que a organização 

tem que resolver o trilema estratégico, concentrando seu foco em somente uma das três 

opções: fornecimento de produtos e serviços de ponta; ou busca da excelência operacional; ou 

estreitamento de seu relacionamento de sua intimidade com os seus clientes. No entanto, no 

que concerne ao foco na excelência operacional, Porter (2006) explica, em seu artigo 

intitulado O que é estratégia, que eficácia operacional não é estratégia. Ela é necessária, mas 

não é suficiente.  

Para Fernandes e Berton (2012), até então no processo da estratégia, a organização 

realizou etapas importantes, todavia, de certa maneira, filosóficas. Portanto, é necessário 

traçar os objetivos a fim de que a estratégia se torne mais tangível. A palavra objetivo vem do 

latim, objectu, que significa “lançado adiante, aquilo que se quer atingir” (SILVA, 2009, p. 

723). Percebe-se que é necessário materializar a estratégia, estabelecendo objetivos a serem 

atingidos, de maneira em que se poderá aquilatar o seu grau atingimento, bem com a 

assertividade da estratégia concebida. 
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Certo e Peter (2010, p. 59), nessa perspectiva, definem objetivo como “uma meta para 

qual a organização direciona seus esforços”. Nota-se que ele não faz distinção entre objetivo e 

meta. O autor explica que não há um consenso do termo a ser utilizado para se referir a metas 

organizacionais. Para alguns autores, são sinônimos, para outros têm significados diferentes e 

não podem ser usados como sinônimos (CERTO; PETER, 2010, p. 59-60). Fernandes e 

Berton (2012, p. 152) também não diferenciam os objetivos de metas. Eles definem os 

objetivos como “resultados que a organização se propõe a alcançar, como um prazo definido 

para que aconteçam”. 

Ansoff e Macdonnell (1993) classificam os objetivos em quatro categorias: objetivos 

de desempenho; objetivos de risco; objetivos de sinergia; e objetivos sociais. 

Os objetivos de desempenho se subdividem em objetivo de crescimento e objetivo de 

rentabilidade. O primeiro é expresso pelo percentual anual de crescimento do faturamento. O 

segundo é expresso pelo quociente entre o lucro líquido e patrimônio líquido (ANSOFF; 

MACDONNELL, 1993). 

Os objetivos de riscos são utilizados para ambientes turbulentos e com muitas 

surpresas. Eles se subdividem em: objetivo de invulnerabilidade estratégica e objetivo de 

oportunidade estratégica. O primeiro busca limitar o dano causado ao desempenho da empresa 

por uma ameaça estratégica. Funciona como um seguro contra surpresas estratégicas. O 

segundo se aplica à administração com espírito empreendedor que posiciona a empresa em 

oportunidades estratégicas atraentes (ANSOFF; MACDONNELL, 1993). 

Os objetivos de sinergia são direcionados à otimização de recursos e potencialidades 

comuns as áreas estratégicas da empresa. Existem três objetivos de sinergia, a saber, 

administrativo, funcional e a estratégica. A sinergia administrativa se concentra na 

“otimização da semelhança entre as potencialidades da administração central e das 

administrações das unidades estratégicas de negócio” (ANSOFF; MACDONNELL, 1993, 

p.159). A sinergia funcional “busca a maximização dos elos entre as potencialidades 

funcionais das partes diferentes da empresa. Exemplos desses elos são: know-how 

tecnológico; habilidades de desenvolvimento de produtos; instalações de produtos e know-

how de compra” (ANSOFF; MACDONNELL, 1993, p.158). A sinergia estratégica “visa à 

maximização dos elementos comuns às estratégias competitivas de várias AENs [áreas 

estratégias de negócio] da empresa” (ANSOFF; MACDONNELL, 1993, p.160). 
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Os objetivos sociais são os que “as empresas que decidem atender grupos de interesse 

[stakeholders] cujas necessidades não podem ser atendidas apenas através do desempenho 

econômico enunciariam objetivos sociais” (ANSOFF; MACDONNELL, 1993, p.160). 

Segundo o autor, esses objetivos sociais se enquadram em duas categorias: um objetivo de 

bem-estar dos empregados e da sociedade como um todo. 

Fernandes e Berton (2012) afirmam que bons objetivos devem ter as seguintes 

características: quantificar e definir prazos para os objetivos da organização, levando em 

consideração os diversos stakeholders; comunicar claramente os objetivos e alinhá-los à 

missão e aos valores da empresa; detalhá-los em diversos níveis, sabendo desafiar as pessoas 

sem desanimá-las; e manter a flexibilidade. 

Esses autores explicam que o estabelecimento de objetivos é uma tarefa política, com 

a manifestação de diferentes interesses, visões, valores. Esses objetivos devem, portanto, ser 

produto da conciliação entre as visões de algum grupo ou indivíduo de maior poder. Essa 

definição poderá acontecer com uma visão “ganha-ganha”. 

Ainda nesta fase da formulação, de acordo com Fernandes e Berton (2012), os 

objetivos e estratégias gerais orientam o detalhamento em objetivos e estratégias funcionais, 

em que as tarefas específicas estão alinhadas com a estratégia da organização, havendo assim 

consistência entre estratégias gerais e funcionais (marketing, produção/operações, recursos 

humanos, finanças). Os autores esclarecem que as estratégias específicas não necessariamente 

são elaboradas por área funcional da organização.  

Passadas as fases de análise e formulação, vem a fase de implantação da estratégia, em 

que a estratégia é executada, colocada em prática. 

2.3.3 Implantação 

Essa é uma fase em que a estratégia é efetivamente executada. Nela deverão ser 

observados aspectos analíticos, que são os estudos para a implantação da estratégia; os 

aspetos políticos e os aspectos educacionais (aprendizado). Para se efetivar a estratégia, há a 

necessidade de transformação da estrutura, das pessoas e dos processos organizacionais, nesse 

sentido, deve ser observada a resistência a mudanças (FERNANDES; BERTON, 2012). 

Fernandes e Berton (2012) afirmam que para se implantar uma estratégia sempre 

haverá algum grau de mudança, quer ampla, quer parcial ou localizada. Eles consideram três 
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grupos de mudanças: estrutura, pessoas e processo. Na estrutura, poderá haver alterações 

quanto à autoridade, a linha de comando ou a tomada de decisão. Concernente às pessoas, os 

aspectos que poderão ser alterados são: liderança, motivação, cultura, poder, grupos 

informais. Os processos, por sua vez, poderão ter alterações nos seguintes aspectos: alocação 

de recursos, comunicação, recompensa, controle e tecnologia. 

Certo e Peter (2010) apontam dez dificuldades enfrentadas pelas organizações ao se 

tentar colocar as estratégias em prática. São elas: 1) diagnóstico inexistente ou inadequado; 2) 

foco no “aqui e agora” (também chamado de miopia estratégica, é a visão imediatista); 3) o 

“fogo de palha” ou “novidade do mês” (encarar a gestão estratégica como um modismo e 

descartar todo trabalho realizado na análise e formulação); 4) falta de comprometimento da 

alta e média gerência; 5) mudanças inesperadas durante o andamento do processo; 6) falta de 

metodologia adequada e consensual; 7) muita análise, pouca síntese e nenhuma ação; 8) falta 

de flexibilidade no processo; 9) falta de vinculação dos investimentos com o orçamento 

operacional; e 10) falta de comando para implementação.  

Machado-da-Silva e Ferreira (2007, p. 92) destacam que em algumas organizações a 

estratégia não chega a essa fase da implantação, limitando-se a uma prática meramente 

cerimonial. Segundo ele: “um forte indicativo da adoção cerimonial de práticas formais de 

estratégia é o fato de que grande parte dos programas de planejamento estratégico não é 

efetivamente implementada” (MACHADO-DA-SILVA; FERREIRA, 2007, p. 92). 

Observa-se que o processo da estratégia se constitui pelas três fases explicadas 

anteriormente, a Figura 4 apresenta de maneira esquemática essas fases do processo da 

estratégia: 
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Figura 4 – Fases do processo da estratégia 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2016), a partir de Fernandes e Berton (2012, p. 19). 

Ainda no que se refere à fase da implantação, pelo exposto, é necessário que se tenha 

ferramentas para a implantação da estratégia. O Balanced Scorecard (BSC) é uma das 

ferramentas mais utilizadas para a implementação e acompanhamento da estratégia. 

2.3.3.1 Balanced Scorecard 

Para Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard (BSC) é um sistema de gestão 

estratégica para administrar a estratégia de longo prazo e viabilizar processos gerenciais, tais 

como: 1) esclarecer e traduzir a missão, a visão, e a estratégia. 2) comunicar e associar 

objetivos e medidas estratégicas; 3) planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas 

estratégicas; e 4) melhorar o feedback e o aprendizado. Além disso, o BSC agrega tanto 

medidas de desempenho passado quanto vetores de desempenho futuro. Sendo, por isso, 

utilizado para a tradução da estratégia organizacional em objetivos e medidas tangíveis. 

Ireland, Hoskisson e Hitt (2014, p. 331) definem o balanced scorecard como “um 

framework (estrutura) que pode ser utilizado pelas empresas para verificar se dispõem do 

equilíbrio adequado entre os controles estratégicos e financeiros para obter seu desempenho 
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desejado.” Para Fernandes e Berton (2012, p. 191), “O BSC é uma ferramenta que busca 

traduzir a visão da empresa em um conjunto coerente de medidas de desempenho”.  

Nota-se que ora o BSC é definido como uma ferramenta, ora é definido como um 

sistema ou framework. Isso é explicado por Kaplan e Norton (1997) que, devido ao uso do 

BSC nas organizações, o BSC, que inicialmente foi proposto como ferramenta gerencial, 

ganhou novos usos nas organizações, tornou-se um sistema de gestão estratégica. 

Para Bergue (2011, p. 477), “o BSC caracteriza-se como modelo de gestão estratégica 

que opera, sob a perspectiva conceitual, com ênfase sobre as funções planejamento e controle 

que, operando em um ciclo virtuoso, alimentam a função direção”.   

Segundo Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard surgiu a partir de um estudo 

realizado por eles nos anos 1990 para aperfeiçoar os métodos de avaliação de desempenho 

empresarial que se apoiavam somente em indicadores contábeis e financeiros. Nesse estudo, 

eles descobriram a empresa Analog Devices que utilizava uma ferramenta de avaliação 

denominada Scorecard. Eles resolveram aperfeiçoá-la, transformando-a no Balanced 

Scorecard, que se organiza em quatro perspectivas: financeira, do cliente, interna e de 

inovação e aprendizado. 

O nome Balanced Scorecard reflete “o equilíbrio entre os objetivos de curto e longo 

prazos e entre medidas financeira e não financeiras, entre indicadores de tendência (leading) e 

concorrências (lagging) e entre as perspectivas interna e externa de desempenho” (KAPLAN; 

NORTON, 1997, p. 8). Alguns executivos que participaram do estudo experimentaram a nova 

ferramenta em suas empresas. Ao final do estudo, foram documentados a viabilidade e os 

benefícios do “sistema equilibrado de medição estratégica”. 

Em 1992, os autores escreveram um artigo para Harvard Business Review, intitulado 

The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance, publicando o resultado de seus 

estudos (KAPLAN; NORTON, 1997). A partir de então, esse sistema equilibrado de medição 

estratégica, o Balanced Scorecard, vem ganhando espaço na literatura acadêmica com 

crescentes publicações sobre ele (KAPLAN; NORTON, 1997, 2000, 2004, 2006; SILVA, 

2009; BERGUE, 2011 FERNANDES; BERTON, 2012; IRELAND; HOSKISSON; HITT, 

2014).  

No que concerne às quatro perspectivas do Balanced Scorecard, a financeira se 

concentra nas medidas de desempenho financeiro da organização, como lucratividade, receita 
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operacional, geração de fluxo de caixa, dentre outros. A perspectiva dos clientes se concentra 

no público-alvo da organização, com medidas, por exemplo, de satisfação, retenção, 

fidelização de clientes. A perspectiva dos processos internos dá suporte às perspectivas dos 

clientes e financeira. Concentra-se, portanto, na identificação e melhoria dos processos 

críticos e no desenvolvimento de novos processos. A perspectiva do aprendizado e 

crescimento, por sua vez, focaliza a infraestrutura que a organização necessita para se 

desenvolver no longo prazo. Por isso, suas principais fontes são as pessoas, os sistemas e os 

procedimentos organizacionais (KAPLAN; NORTON, 1997; IRELAND; HOSKISSON; 

HITT, 2014). 

Kaplan e Norton (1997) afirmam que estas quatro perspectivas são apenas um modelo 

e que poderão ser incorporadas novas perspectivas de acordo com a necessidade de cada 

organização. Nas palavras deles: “não existe teorema matemático segundo o qual as quatro 

perspectivas sejam necessárias e suficientes” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 35). 

Ireland, Hoskisson e Hitt (2014) acrescentam que as organizações utilizam critérios 

diferentes para medir seu desempenho de acordo com as quatro perspectivas. Eles orientam 

que as organizações utilizem um número de critérios tanto para a compreensão estratégica 

quanto financeira, sem muitos detalhes. A Figura 5 traz um exemplo.  

Figura 5 – Controles estratégicos e controles financeiros em um framework de BSC 

 

Fonte: Ireland, Hoskisson e Hitt (2014, p. 332). 
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Pode-se perceber que o BSC é um sistema de medição e avaliação de desempenho que 

“deve estar ligado à estratégia organizacional, pois esta é ampla e de longo prazo, incluindo os 

diversos interessados nas IES” (SILVA, 2012). Assim, esse sistema é de grande valia para o 

controle estratégico organizacional. 

Até aqui, tratou-se a respeito dos conceitos sobre estratégia e como acontece o 

processo da estratégia com as suas fases de análise formulação e implantação. Com objetivo 

de conhecer melhor as dimensões da estratégia, observa-se na literatura que existem diferentes 

escolas da estratégia e que cada uma possui uma abordagem específica sobre o tema 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010). 

2.4 ESCOLAS DA ESTRATÉGIA 

O conceito de planejamento estratégico vem sendo desenvolvido por autores de várias 

escolas de pensamento. Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), no livro Safári de Estratégia, 

organizam a teoria do planejamento em dez escolas: 1) design; 2) planejamento; 3) 

posicionamento; 4) empreendedora; 5) cognitiva; 6) aprendizado; 7) poder; 8) cultural; 9) 

ambiental; e 10) configuração. Ao tratar dessas escolas da estratégia, eles buscam, por meio 

de cada uma – considerada como parte – chegar à visão do todo da estratégia. Estas escolas 

estão organizadas em três grupos: as escolas de natureza prescritiva (design, planejamento e 

posicionamento); as escolas descritivas: (empreendedora, cognitiva, aprendizado, poder, 

cultural e ambiental); e a escola da configuração (somente configuração). 

Cada uma dessas escolas traz uma concepção de estratégia distinta. Todavia, os 

autores destacam que todas elas têm uma visão parcial da estratégia, sendo necessária a união 

das partes para se ter a dimensão maior do que é verdadeiramente a estratégia em seus 

múltiplos sentidos. 

Destaca-se que a escola cultural apresenta a formulação da estratégia como um 

processo coletivo. Essa perspectiva traz uma abordagem que considera a organização e a sua 

cultura, sendo a formulação da estratégica um processo coletivo e participativo. Se por um 

lado a escola do poder concentra-se em uma visão fragmentada da organização, por outro, a 

escola cultural permite observar a organização como uma coleção de indivíduos em um 

entidade integrada, que conta com um processo de cognição coletiva (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2010). 
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Esses autores enumeram cinco premissas principais da escola cultural, quais sejam, 1) 

a formulação da estratégia é um processo de interação social, constituído pelas crenças e 

interpretações comuns dos membros da organização; 2) os membros da organização adquirem 

crenças pelo processo de socialização e aculturação, que é predominantemente tácito, ainda 

que seja reforçado por doutrinação formal; 3) os membros sustentam parcialmente as crenças 

que compõem a cultura cujas origens e explicações podem permanecer obscuras; 4) a 

estratégia consubstancia-se em perspectiva constituída por intenções coletivas e, por isso, 

deliberada; 5) a cultura e a ideologia não encorajam mudanças estratégicas ou a perpetuação 

da estratégia existente, podendo promover mudanças de posição na perspectiva estratégica 

global da organização. 

Portanto, ao se analisar as dez escolas, pode-se observar que a estratégia é complexa. 

Essa classificação proposta por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) atende a fins 

epistemológicos, uma vez que organiza cada escola com as suas características, que consistem 

visões parciais da estratégia. Nesse sentido, a visão mais abrangente da estratégia consiste na 

união sinérgica das dez escolas. 

2.5 CONTROLE ESTRATÉGICO 

Segundo Certo e Peter (2010), o controle estratégico é fundamental no processo da 

administração estratégica. Essa importância advém da necessidade de controle das estratégias 

para que elas aconteçam conforme o planejado. Dessa maneira, a função controle está 

diretamente ligada à função planejamento, pois é no controle que procede a avaliação do que 

foi estabelecido no planejamento e se a estratégia está efetivamente sendo cumprida, 

fornecendo informações para que, conforme o caso, sejam realizadas adequações nas 

estratégias estabelecidas, com o aprimoramento do planejamento (SOBRAL; PECI, 2008). 

O controle é – sem dúvida – uma função básica e essencial da administração. Exercer 

o controle é uma das responsabilidades do administrador, que deve buscar que as atividades 

da organização aconteçam conforme o planejado. Certo e Peter (2010, p. 138) definem que 

“controlar é fazer com que algo aconteça da forma como foi planejado.” Daí a importância do 

administrador saber com clareza os resultados esperados, para que assim ele possa monitorar 

o resultado e realizar as modificações necessárias ao longo do processo, para alcançar 

determinado objetivo (CERTO; PETER, 2010). 



43 

 

 

Para fins de controle, Certo e Peter (2010) descrevem três etapas, a saber, medição de 

desempenho; comparação desse desempenho com metas e padrões previamente estabelecidos; 

e determinação da ação corretiva necessária para garantir que o planejado seja realizado. 

Essas três etapas são as mesmas para os controles de produção, estoque, estratégia, de 

qualidade etc. As quais devem ser adaptadas para os fins específicos de cada área.   

Segundo Certo e Peter (2010, p. 139), o controle estratégico “é um tipo especial de 

controle organizacional que se concentra em monitorar e avaliar o processo da administração 

estratégica garantindo que funcione adequadamente.” O autor esclarece que, apesar dessa 

definição fazer com que o controle estratégico pareça simples e mecânico, ele é, na prática, 

uma atividade intricada e desafiadora. 

Para medir o desempenho atual da organização, os gestores devem inicialmente 

utilizar da auditoria estratégica e de métodos para medi-la. Na segunda etapa, é realizada a 

comparação do desempenho organizacional com os objetivos e os padrões estabelecidos. 

Esses padrões podem ser referentes: a lucratividade, posicionamento do mercado, 

produtividade, liderança de produto, desenvolvimento de pessoal, atitudes dos funcionários, 

responsabilidade pública, equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, dentre outros 

(CERTO; PETER, 2010). 

Após as duas primeiras etapas, a gestão já tem condições de determinar a ação 

corretiva necessária.  Certo e Peter (2010, p. 152) destacam que “a ação corretiva pode ser tão 

simples quanto mudar uma peça de um produto ou tão complicada quanto substituir o 

presidente de uma empresa”. 

Observa-se que, para que o controle estratégico tenha sucesso, é de suma importância 

que os gestores disponham de informações válidas e confiáveis. Nesse sentido, o uso de 

sistemas de informações administrativas e de apoio a decisões de administração são 

fundamentais para a qualidade do controle estratégico (CERTO; PETER, 2010).  

Outro componente crítico para o controle estratégico é a alta administração, porque ela 

é a responsável por esse controle e, para que possa tomar as decisões corretas, é necessário 

que saibam como funciona o controle estratégico. Além disso, o controle implica manter 

condição estratégica já alcançada ou mudar para uma nova diretriz estratégica se for o caso. 

Para isso, a gestão deve garantir que quatro variáveis inter-relacionadas sejam consistentes e 
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integradas. São elas: 1) estrutura organizacional; 2) incentivos; 3) sistemas de informação e 4) 

sistemas de valores organizacionais e normas (CERTO; PETER, 2010). 

Para os fins desta dissertação, tratou-se até então a respeito da teoria da estratégia de 

maneira ampla com intuito de se constituir um arcabouço teórico. Dessa maneira, para 

tratarmos do objeto dessa pesquisa é necessário um afunilamento do tema da estratégia em 

organizações públicas, na busca de compreender suas peculiaridades, seus limites e 

perspectivas. 

2.6 GESTÃO ESTRATÉGICA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

A literatura sobre administração estratégica se concentra em sua maioria nas 

organizações privadas. No entanto, isso pode não representar um limite teórico e sim maior 

interesse de pesquisa por parte dos autores. Nesse sentido, encontraram-se vários trabalhos 

com esse enfoque da estratégia no setor público, a saber, Farias Filho; Garcia e Herreros 

(2013); Ruas (2003); Zandavalli et al. (2013); Corrêa (2007), Matus (1991), dentre outros. No 

entanto, há uma minoria de autores contrários ao uso da gestão estratégica no setor público, 

como Andriguetto Jr. et al. (2011). 

Ansoff e Macdonnell (1993, p. 75), teóricos consagrados na literatura sobre estratégia, 

orientam o uso da estratégia em organizações públicas, ao afirmar que: 

A estratégia é uma ferramenta que oferece importante ajuda para lidar com a 

turbulência enfrentada pelas empresas, a perda de relevância sentida pelas 

universidades, a deterioração de organismos de cumprimento da lei, o declínio de 

sistemas de apoio à saúde, o congestionamento urbano. Portanto, merece atenção 

como uma ferramenta de gestão, não apenas para empresa como também para uma 

ampla gama de organizações sociais. 

Para Coraiola, Melo e Jacometti, (2012, p. 209), “a vertente de influência sociológica 

compreende que a estratégia não é orientada exclusivamente para a maximização de lucro, 

mas também para uma variedade de metas organizacionais e pessoais que podem interessar a 

múltiplos stakeholders organizacionais”. 

Matos, Venâncio e Dutra (2014, p. 124) constataram em sua pesquisa que o interesse 

das Instituições de Ensino Superior (IES) em pesquisar o planejamento e a gestão estratégica 

vem crescendo. Eles atribuem esse crescimento ao aumento da competitividade da IES que 

buscam maneira de se diferenciar e encontram na gestão estratégica ferramentas para isso.  

Quanto à adoção do BSC no setor público (KAPLAN; NORTON, 2004), Bergue 

(2011) afirma que o BSC vem sendo implantado em organizações públicas no Brasil, 
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inclusive da administração direta, com as devidas adaptações. Segundo Bergue (2011, p. 479), 

“cada organização do setor público deve envolver-se no processo de pensar suas perspectivas 

para fins de gestão da estratégia de forma equilibrada, ou balanceada, orientada para a 

consecução da visão e missão institucional”. 

Bergue (2011) exemplifica as adaptações nas perspectivas do BSC, realizadas por 

quatro organizações públicas brasileiras: 1) Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul com 

quatro perspectivas: sociedade, orçamento, processos internos, aprendizado e crescimento 

(2010); 2) Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul com cinco perspectivas: 

impacto social, sociedade, processos, pessoas e tecnologia, e recursos (2008); 3) Advocacia 

Geral da União com cinco perspectivas: resultado, clientes, processos internos, aprendizagem 

e crescimento, e financeira (2008); 4) Receita Federal do Brasil com três perspectivas: 

resultados, processos internos e pessoas e recursos (2011). Na revisão da literatura, também 

foram encontrados outros trabalhos sobre a aplicação do BSC no setor público (RICHARTZ 

et al., 2012; GALAS; FORTE, 2005; SCHARMACH et al. (2012). 

No que se refere aos limites da administração estratégica na administração pública, há 

que se observar as diretrizes legais para a formulação da estratégia, bem como a limitações 

estabelecidas em lei, uma vez que as organizações públicas deverão seguir o que é 

estabelecido no arcabouço legal, seguindo o princípio da legalidade (BRASIL, 1988). 

Adicionalmente, ao contrário do que acontece no setor privado, as organizações públicas não 

necessariamente objetivam auferir lucro, mas o atendimento do interesse público, 

consubstanciado na prestação de serviço demandado pela sociedade − o que distinguirá a 

estratégia estabelecida no setor público à do setor privado para o alcance dos objetivos 

organizacionais (BERGUE, 2011). O autor acrescenta que as organizações públicas se 

diferem das organizações privadas essencialmente quanto aos seus objetivos, no entanto elas 

se aproximam quanto aos meios (sistemas de gestão). 

Nesta perspectiva, será apresentado a seguir o Planejamento Estratégico Situacional 

(PES),  que é uma importante contribuição de Matus (1991), que trata a respeito da 

administração estratégica no setor público, que agrega além dos aspectos técnicos os políticos 

na formulação de planos. 
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2.6.1 Planejamento Estratégico Situacional 

O Planejamento Estratégico Situacional (PES) teve início com um artigo publicado 

por Carlos Matus, O Plano como Aposta, em 1991. Nesse artigo, o autor apresenta sua 

contribuição inovadora ao incorporar à teoria do planejamento estratégico tradicional, 

eminentemente técnica, o aspecto político. Segundo ele:  

Na proposta anterior enraíza-se toda a diferença entre a planificação tradicional − 

muito apegada ao determinismo e ao economicismo tecnocrático, cuja base 

científica é a teoria do controle de um sistema por um “agente” − e a planificação 

estratégico-situacional (PES), cujo fundamento é a teoria de um jogo semicontrolado 

a serviço da prática racional da ação humana (MATUS, 1991, p. 28-29). 

Matus (1991) vê o planejamento como um jogo social, em que o futuro é imprevisível, 

porque o plano possui variáveis que não podem ser controladas pelo gestor. O autor explica 

que o gestor na condução de situações, situa-se entre os extremos: as variáveis que ele 

controla e as que ele não controla. A governabilidade sobre o objeto do plano, por parte do 

gestor, depende desse equilíbrio. “O governante pode decidir quanto às variáveis que controla, 

mas, muitas vezes, não pode assegurar resultados, porque dependem de uma parte do mundo 

que não controla” (MATUS, 1991, p. 28). 

Nota-se que no planejamento estratégico tradicional, como visto inicialmente por 

Ansoff, o plano é essencialmente cartesiano com estruturas rígidas, prezando pelas estratégias 

deliberadas (FERNANDES; BERTON, 2012). Para Matus (1991, p. 30), entretanto, o plano é 

um “jogo semicontrolado, e isto altera todas as nossas bases de pensamento sobre a 

planificação”. 

Matus (1991, p. 37) critica a planificação tradicional por não considerar o contexto 

situacional. Na planificação tradicional, há uma dicotomia entre o aspecto político e técnico. 

Segundo ele, “por esta razão, temos praticado uma planificação formal, ritual e tecnocrática, 

sem estratégia política que lhe incorpore viabilidade”. 

O autor acrescenta ainda que a análise estratégica conduz a planificação integral da 

ação, sem a separação da dimensão econômica da política. Ele destaca que o poder 

desempenha um papel-chave para a compreensão da complexidade das decisões do gestor 

diante de resultados incertos em que depende da ação de outros jogadores. 

 Pode-se entender melhor o contraste entre os tipos de planejamento observando a 

Figura 6, a seguir: 
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Figura 6 – Contrastes de planificação tradicional com a PES 

 

Fonte: Matus (1991, p. 32). 

 

Diante deste contraste entre a planificação tradicional e do PES, Matus (1991, p. 34) 

propõe  

[...] o plano dual, ou seja, um plano que sempre tem duas caras: um plano de ação e 

um plano de demandas e denúncias. No primeiro, o governante assume a 

responsabilidade de atacar os problemas. No segundo, reclama a cooperação de 

outros atores ou denuncia a sua oposição, já que os resultados de B não dependem 

exclusivamente de seu plano de ação. O bom político sempre dosa com sabedoria o 

plano de ação com o plano de demandas e denúncias, como forma de cuidar de seu 

capital político.  

O plano dual surge como resposta à imprevisibilidade das interferências dos atores e 

do ambiente. Existe, portanto, um plano de ação associado com um plano de demandas: “no 

plano dual, a aposta é dupla” (MATUS, 1991, p. 41). Essa proposta de Matus (1991) prevê 

tanto um plano para estratégias deliberadas quanto para estratégias emergentes 

(MINTZBERG, 2006), a fim de que se amplie a possibilidade para que os objetivos sejam 

alcançados, tendo em vista que “o plano não é um anúncio de meios e resultados 

fundamentado em cálculos científicos certos. O plano é uma grande aposta sustentada em 

apostas parciais” (MATUS, 1991, p. 41). 
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Neste sentido, na planificação situacional não há governabilidade plena do sistema e 

total capacidade de governo ou gestão. Devendo-se, pois, estabelecer “um equilíbrio dinâmico 

entre B, β e α” (MATUS, 1991, p. 35), no triângulo de governo, conforme Figura 7. 

Figura 7 – Triângulo de Governo 

 

Fonte: Matus (1991, p. 35). 

De maneira análoga, pode-se compreender esse triângulo de governo em nível de 

organização, em que o gestor tem que encontrar o equilíbrio dinâmico entre o seu projeto de 

gestão, capacidade de gestão e governabilidade. 

Por fim, Matus (1991, p. 41-42) propõe um processo de planificação situacional 

composto por quatro momentos, a saber: 

 [1] Primeiro momento: explicativo (foi, é, tende a ser) - que se refere à construção 

de explicações para fundamentar a própria ação e interferir e compreender a ação 

dos componentes [...]. [2] Segundo momento: normativo ou prescritivo (deve ser) - 

que se refere à seleção das operações e ações necessárias para atingir os objetivos 

[...]. [3] Terceiro momento: estratégico (pode ser do deve ser) - que se refere a 

explorar diferentes modos de jogar, considerando os oponentes e os aliados, para 

incorporar viabilidade ao plano concebido no segundo momento [...]. [4] Quarto 

momento: tático-operacional (fazer) - é o momento da ação: a ação, porém, nunca é 

a mera execução do plano mas uma adaptação deste às circunstâncias do momento 

[...].  

Para Matus (1991, p. 40), “nenhuma técnica de planificação é segura diante da 

incerteza do mundo real e devemos nos apoiar em nossa capacidade para acompanhar a 

realidade.” Diante disso, como o plano é uma aposta, o autor propõe uma maneira de se 

ampliar as chances de alcance dos objetivos propostos por meio de um plano dual que 

incorpore à técnica a complexidade da perspectiva política com suas relações de poder que lhe 

são inerentes.  
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Com o desenvolvimento deste capítulo que trata a respeito de administração 

estratégica, pode-se perceber, com base nas obras citadas, que existem elementos essenciais 

da administração estratégica, que devem compor um modelo de gestão para os IF. O Quadro 

1 apresenta esses elementos. 

Quadro 1 – Elementos essenciais de gestão estratégica 

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 

Elementos Essenciais Por quê? 

Planejamento e Controle 

O planejamento é função em que se concebe a estratégia. No controle, 

monitora-se a sua efetiva implantação e realizam-se os ajustes 

necessários. 

Propósito Organizacional Composto por missão, visão, objetivos, valores, princípios e abrangência. 

É a identidade organizacional. 

Fonte: elaborado pelo autor (2016). 

Destacou-se nesse capítulo a importância da lei, na concepção de planos estratégicos 

no setor público. Assim, será tratado na seção seguinte a respeito do marco legal sobre as 

Instituições de Ensino Superior (IES), na perspectiva de se levantar os principais aspectos 

legais e diretrizes a serem seguidas por essas instituições públicas, em que se inserem também 

os Institutos Federais (IF), em que se concentra o objeto desta pesquisa. 
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3 MARCO LEGAL 

Nesta seção, tratar-se-á a respeito da legislação que criou o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e o Plano de Desenvolvimento Institucional para as 

Instituições de Ensino Superior do país, buscando seus elementos essenciais para compor um 

modelo de gestão. 

3.1 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Com o objetivo da melhoria qualidade da educação superior, o governo federal vem 

adotando medidas para avaliar as IES. Dentre essas medidas, apresenta-se a criação do Sinaes, 

por meio da Lei n. 10.861, com o propósito de aquilatar a atuação das Universidades e dos 

Institutos Federais, quanto ao atingimento de metas e à qualidade dos serviços prestados à 

sociedade (BRASIL, 2004). 

Para tanto, encontra-se na referida Lei dez dimensões que deverão ser observadas na 

avaliação das IES. Atualmente, o MEC (2014) utiliza o Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa, que tem seu foco no PDI e nos processos de avaliação (interna e externa) da 

instituição. Esse instrumento se organiza em cinco eixos, a saber, a) Eixo 1 – Planejamento e 

Avaliação Institucional; b) Desenvolvimento Institucional; c) Políticas Acadêmicas; d) Políticas 

de Gestão; e) Infraestrutura Física. Cada um desses cinco eixos corresponde às dimensões do 

Sinaes, conforme o Quadro 2, a seguir. 

Quadro 2 – Eixos de avaliação e as dimensões dos Sinaes 

Eixo Dimensão do Sinaes 

1 – Planejamento e Avaliação Institucional 8 – Planejamento e Avaliação;  

2 – Desenvolvimento Institucional 
1 – missão e PDI; 3 – Responsabilidade social 

da Instituição 

3 – Políticas Acadêmicas 

2 – Políticas para o ensino, a Pesquisa e a 

Extensão); 4 – Comunicação com a sociedade 

e 9 – Políticas de atendimento aos discentes 

4 – Políticas de Gestão 

5 – Políticas de Pessoal; 6 – Organização e 

Gestão da Instituição; 10 – Sustentabilidade 

Financeira 

5 – Infraestrutura Física 7 – Infraestrutura Física 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), a partir de MEC (2014). 

Em 2006, dando seguimento às medidas de avaliação e melhoria da educação superior, 

o governo federal promulgou o Decreto 5.773, que reafirma o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) como objeto de avaliação das Instituições de Ensino Superior, detalhando 
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os elementos obrigatórios para a sua composição (BRASIL, 2006). Esses elementos 

obrigatórios são apresentados no Quadro 3, a seguir. 

Quadro 3 – Elementos obrigatórios do PDI 

ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS (ART. 16, DECRETO N. 5.773/2006) 

1. Perfil institucional (missão, objetivos, metas, histórico de implantação) 

2.  Projeto pedagógico institucional – PPI 

3. Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e dos cursos (presencial e a distância) 

4. Organização didático-pedagógica da instituição 

5. Perfil do corpo docente 

6. Organização Administrativa 

7. Infra-estrutura 

8. Oferta de educação a distância 

9. Oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado 

10. Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira 

Fonte: elaborado pelo autor (2016), a partir do Decreto n. 5.773/2006 (BRASIL, 2006). 

Assim, o PDI é considerado tanto pelo governo quanto pela literatura acadêmica como 

o principal documento de avaliação das Instituições de Ensino Superior. Daí a sua 

importância legal e estratégica para a gestão dessas instituições.  A autora Segenreich (2005, 

p. 149), em seus estudos sobre o PDI, compartilha sua experiência no processo de criação do 

PDI em uma instituição do Rio de Janeiro, e explica que “à medida em que este plano é 

resultado de uma construção coletiva, impõe-se, naturalmente como fio condutor para 

qualquer avaliação, interna ou externa”. 

Nesse contexto, diante das exigências legais de avaliação por parte do governo federal 

e da complexidade da gestão da educação, há que se ter especial atenção às funções da 

administração, notadamente quanto ao planejamento e ao controle das atividades das 

Instituições de Ensino Superior (BRASIL, 2004; FERNANDES; BERTON, 2012; CERTO; 

PETER, 2010; COSTA, 2007).  

Além disso, destaca-se que, conforme a Constituição Federal de 1988, as instituições 

de ensino superior devem desenvolver sua atuação em consonância com o princípio da 

indissocialidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 1988). O que demanda 

expertises de gestão que viabilize a promoção dessa articulação institucional, equilibrando 
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tanto os aspectos técnicos quanto políticos no atingimento dos objetivos institucionais com 

eficiência, eficácia e efetividade, resultados de uma gestão estratégica bem delineada 

(MATUS, 1991). 

Portanto, a adoção de instrumentos que facilitem ao gestor a prática do planejamento 

estratégico é de fundamental importância para o fiel cumprimento dos objetivos institucionais 

e, sobretudo, de seu papel social. Por isso a importância do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, cuja utilidade se apresenta para a instituição, no planejamento de suas 

atividades, para o governo federal, no controle e na avaliação, e para a sociedade. Silva et al. 

(2013), em suas pesquisas, fortalecem a ideia de que o PDI e o planejamento estratégico 

contribuem positivamente para a gestão destas instituições. 

MIZAEL et al. (2013, p. 1153) destacam que  

[...] no caso das Ifes, os resultados são alcançados, geralmente, no médio e/ou no 

longo prazo, pois a formação em qualquer curso no ensino superior leva, no mínimo, 

quatro anos. Além disso, deve-se considerar a complexidade de gestão desse tipo de 

instituição. Não basta simplesmente um aporte de recursos para administrar uma 

universidade, é necessário planejamento participativo e corpo técnico-administrativo 

qualificado, entre outros elementos necessários próprios da gestão. 

A gestão da educação é sem dúvida um tema relevante para o desenvolvimento do 

Brasil, uma vez que as Instituições Federais de Ensino são centros formadores de opinião, que 

trabalham na construção, na disseminação e na socialização do conhecimento, o que é 

essencial para o desenvolvimento da sociedade 

Segundo Melo et al. (2012, p. 33), 

[...] um dos maiores desafios das organizações públicas na atualidade diz respeito à 

concretização dos objetivos planejados, pois os usuários dos serviços exigem cada 

vez mais qualidade e transparência nas suas ações, cobrando presteza no 

atendimento e no cumprimento da missão das instituições. Pode-se afirmar que o 

modelo de gestão adotado e a opção por um planejamento estratégico direcionado 

efetivamente para a melhoria dos serviços oferecidos são pontos extremamente 

significativos para o alcance dos objetivos pretendidos. 

Portanto, reconhece-se que os planos têm um papel fundamental no planejamento 

estratégico das organizações. De acordo com Picchiai (2012, p. 37), “o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) é um instrumento ou peça que compõe o planejamento 

estratégico. O PDI deve ser um documento vivo, de consulta e referência para a comunidade”.  

Pode-se observar quer pela legislação, quer pela literatura de gestão estratégica que o 

Plano de Desenvolvimento Institucional consiste em uma importante ferramenta de gestão. 
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Picchiai (2012, p. 43) esclarece que: “a concepção dos modelos, planos, projetos e estratégias 

esperam por uma execução e esta demanda uma estrutura organizacional consistente e alinhada 

nos três níveis institucional, departamental e operacional das Universidades.” Além disso, Mizael 

et al. (2013) acrescentam que o PDI é elaborado para um período de cinco anos e visa 

apresentar a missão, ações, objetivos, metas, prazos e resultados a serem alcançados. 

Diante do exposto, pode-se extrair da legislação estudada um elemento essencial de 

gestão estratégica das IES – o PDI – que poderá ser acrescentado aos elementos apresentados 

na seção anterior sobre gestão estratégica. Dessa maneira, o Quadro 4 apresenta o elemento 

identificado no marco legal.  

Quadro 4 – Elemento essencial do marco legal 

MARCO LEGAL 

Elementos Essenciais Por quê? 

PDI É um instrumento de gestão estratégica da IES. Exigência legal para fins 

de credenciamento e recredenciamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

Na seção seguinte, será tratado a respeito da teoria do stakeholder, no sentido de 

estabelecer uma ligação entre a administração estratégica e a teoria do stakeholder, com o 

objetivo de também se levantar na literatura da área os elementos essenciais da teoria do 

stakeholder.  



54 

 

 

4 TEORIA DO STAKEHOLDER 

A teoria do Stakeholder surgiu com a publicação do livro Strategic Management: a 

stakeholder approach (FREEMAN, 1984). A partir de então, iniciou-se a abordagem que leva 

em consideração, para a gestão estratégica de uma organização, todos os seus stakeholders. 

Freeman (1984), em sua obra clássica, organiza as diferentes correntes da literatura da 

gestão estratégica, fazendo um histórico da evolução do conceito de stakeholder. Segundo ele, 

a primeira menção da palavra “stakeholder” aconteceu em um memorando da Stanford 

Research Institute que generalizava a noção de acionista como o único grupo a quem a gestão 

precisa ser ágil. “Assim, o conceito de stakeholder foi originalmente definido como ‘os 

grupos sem cujo apoio a organização deixaria de existir’" (FREEMAN, 1984, p. 31, tradução 

nossa).   

Após estudar as linhas teóricas sobre o tema, Freeman (1984, p. 46, tradução nossa) 

apresenta a sua própria definição de que stakeholder é “qualquer grupo ou indivíduo que afeta 

ou é afetado pela realização dos objetivos da organização”. Antes disso, o paradigma 

predominante era de que a organização estava voltada aos acionistas que deveriam obter 

lucro. O novo paradigma é de que a organização é mais complexa e que envolve grupo e/ou 

indivíduos que afetam ou são afetados por ela. E, por isso, suas expectativas precisam ser 

atendidas, por meio da gestão dos stakeholders, objetivando equilíbrio entre todos os 

interessados da organização (FREEMAN, 1984). 

 Observa-se, portanto, que o conceito de stakeholder traz um elemento novo para 

gestão estratégica, destacando o valor dos grupos e indivíduos que influenciam e são 

influenciados pela organização (FREEMAN, 1984). A Figura 8 ilustra essa definição. 
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Figura 8 – Visão dos Stakeholders da organização 

 

Fonte: Adaptada de Freeman (1984, p. 25). 

No entanto, os autores Mainardes, Alves, Raposo, (2011) criticam essa ilustração 

proposta por Freeman (1984) por entenderem que essa figura transmite a ideia errada de “que 

uma empresa deve ter em conta as aspirações de todos participantes e que todos eles devem 

ser tratados igualmente, independente do fato de alguns contribuirem claramente mais do que 

outros para a organização” (MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2011, p. 240, tradução 

nossa).  Segundo eles, isso se deve “à simplicidade e clareza, que para cada categoria das 

partes interessadas é atribuído um símbolo (oval ou retangular) de tamanho idêntico” 

(MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2011, p. 240, tradução nossa). 

Quanto à diferença dos interesses e participações dos stakeholders, Campos (2006, p. 

128) destaca que  
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enquanto os empregados, fornecedores e consumidores têm sua participação nos 

negócios já estabelecida por contratos feitos a priori, os acionistas dependem dos 

resultados gerados no final do processo. Enquanto os stakeholders são partes 

contratadas, os acionistas são parte contratante. 

Ainda desenvolvendo o conceito de stakeholder, Clarkson (1995, p. 105), utilizando-

se dos estudos de Freeman (1984), também oferece a sua contribuição à teoria do stakeholder, 

definindo que stakeholders são “pessoas ou grupos que têm, ou reivindicam posse, direitos ou 

interesses de uma companhia e suas atividades no passado, presente ou futuro.” Enquanto 

Freeman (1984) apresenta um conceito amplo de stakeholder, Clarkson (1995) utiliza a 

palavra reivindicar que especifica mais o conceito e incorpora a dimensão tempo. 

Segundo Freeman (1984), o conceito de stakeholder apresenta às organizações uma 

nova maneira de pensar a gestão estratégica, definindo e implementando a sua direção. Os 

gestores, ao se concentrarem na gestão estratégica, poderão redirecionar suas empresas de 

volta ao sucesso. 

Sauerbronn e Sauerbronn (2011, p. 442) tratam também a respeito dessa “nova 

maneira de pensar a gestão estratégica” (FREEMAN, 1984), afirmando que  “A incorporação 

do conceito de stakeholder permitiu aos praticantes de estratégia uma ampliação dos objetivos 

estritamente econômico-financeiros, já que estes públicos levantam questões mais amplas em 

termos sociopolíticos”.  

O conceito de stakeholder é apresentado como uma maneira para que os gestores 

revejam os seus mapas conceituais. O desenvolvimento desse conceito se aplica a muitas 

áreas, a exemplo da administração estratégica, teoria dos sistemas, responsabilidade social, 

teoria das organizações (FREEMAN, 1984). O autor explica que “o fato de que o ambiente 

das organizações pode ser interpretado em termos de stakeholders implica que o conceito 

possa servir como um guarda-chuva para o desenvolvimento de uma abordagem de gestão 

estratégica” (FREEMAN, 1984, p. 247, tradução nossa). 

Freeman (1984) esclarece que o conceito de stakeholder, apesar de parecer simples em 

razão da facilidade de identificação dos stakeholders que afetam ou são afetados pelo 

propósito da organização, ele pode ser complexo em sua aplicação na gestão das relações 

entre esses grupos e indivíduos, especialmente porque existe a necessidade de se observar os 

múltiplos níveis de análise e a necessidade de inventar novos processos para se considerar as 

expectativas dos stakeholders e, então, desenvolver uma abordagem estratégica para eles. 
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A teoria do stakeholder, desde sua origem vem se desenvolvendo na literatura 

acadêmica. Laplume, Sonpar e Litz (2008), em sua pesquisa de revisão da literatura, 

organizam a teoria do stakeholder em três períodos: incubação (1984-1991), crescimento 

incremental (1991-1998) e maturidade (1999-2007). Todavia, os autores afirmam que a teoria 

do stakeholder estaria em sua “adolescência”, por carecer ainda de validação empírica. 

Quanto à abordagem à gestão estratégica, Freeman (1984) afirma que ela abrange, 

pelo menos, três níveis de análise: 1) quem são os stakeholders da empresa; 2) quais os seus 

interesses, e 3) quais são as bases para os seus direitos sobre a empresa. O autor destaca que 

essa abordagem deve auxiliar na formulação de processos que incorporem na rotina da 

organização as preocupações dos stakeholders. “A abordagem deve também dar orientação no 

mapeamento e execução de operações com esses grupos de stakeholders, e auxiliar a 

monitorar o progresso dessas transações e como eles se relacionam com o propósito da 

organização” (FREEMAN, 1984, p. 247, tradução nossa). 

Para esse autor, a abordagem dos stakeholders possui uma série de implicações para a 

gestão da organização. Mesmo uma empresa que tenha uma estratégia empresarial 

estritamente voltada para os acionistas, os gerentes podem usar o conceito do stakeholder para 

interpretar e gerir a relação com o conselho de administração. Eles podem se conduzir com os 

"stakeholders internos" como canais para grupos externos, compreendendo que os seus 

próprios trabalhos funcionais estão em uma forma não hierarquizada. “Finalmente, o papel do 

executivo como líder é de alguém a serviço dos stakeholders na organização, é um porta-voz 

da empresa, participante político e social e gerente de recursos humanos da empresa” 

(FREEMAN, 1984, p. 247, tradução nossa). 

Martins e Rodrigues (2005) desenvolveram uma pesquisa com as trezentas maiores 

empresas brasileira listadas na bolsa de valores, com o objetivo de analisar as alterações da 

governança corporativa a partir de seus atributos e os impactos nos papéis e responsabilidades 

do conselho de administração das empresas brasileiras. Esses autores afirmam que “as 

pesquisas que sustentam o argumento central da perspectiva da dependência de recursos 

reconhecem os três papéis do conselho, o estratégico, o institucional e o de controle, e 

mostram que eles são impactados por dois atributos específicos, sua composição e suas 

características” (MARTINS; RODRIGUES, 2005, p. 28). Percebe-se, então, que o conselho 

de administração tem uma função importante no gerenciamento dos stakeholders da 

organização, como destacado por Freeman (1984), no parágrafo anterior. 



58 

 

 

Machado Jr. (2011), afirma que o conceito de stakeholder delineado por Freeman 

(1984) “pode ser usado para enriquecer o entendimento de como as organizações escolhem e 

implementam direção e como deveriam fazê-lo. Assim, o conceito de stakeholder pode ser 

útil para integrar questões em volta do conceito de estratégia organizacional” (MACHADO 

JR., 2011, p. 8-9). 

Quanto ao papel dos valores, Freeman (1984) diz que é surpeendente que em uma 

disciplina tão “normativa” como a gestão estratégica, que tem suas raízes nas políticas de 

negócio, dê pouca atenção aos valores no processo da estratégia. Para ele, “ao prestar atenção 

à lógica de conceitos de valor os teóricos podem desenvolver melhores descrições e render 

prescrições mais eficazes para os gestores. Em última análise, ‘questão do stakeholder’ deve 

ser resolvida na arena de ‘justiça distributiva’” (FREEMAN, 1984, p. 248-249, tradução 

nossa). 

Diante do exposto, percebe-se que desde 1984, quando Freeman lançou o seu livro 

sobre a abordagem do stakeholder essa perspectiva vem ganhando espaço na literatura 

acadêmica e nas organizações. Brower e Mahajan (2013, p. 327-328, tradução nossa) 

fortalece essa ideia, ao afirmar “que a procura de uma perspectiva dos stakeholders mais 

ampla está crescendo no mundo da gestão de empresas”.  

4.1 CLASSIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS 

Clarkson (1995) em sua pesquisa realizada com 65 das maiores empresas do Canadá 

chegou à conclusão de que: 1) é necessário distinguir entre questões dos stakeholders e 

questões sociais, a fim de que sejam gerenciados os relacionamentos com os stakeholders e 

não com a sociedade; 2. São necessárias análises no nível adequado: institucional, 

organizacional ou individual. 3. É possível analisar e avaliar tanto o desempenho social de 

uma empresa e quanto o desempenho dos seus gestores na gestão das responsabilidades da 

corporação, e relacionamentos com seus stakeholders. 

Clarkson (1995) dá uma contribuição teórica relevante ao propor a classificação dos 

stakeholders em dois grupos: primário e secundário.  

Um grupo de stakeholder primário é aquele que sem participação contínua a 

empresa não pode sobreviver e deve ser de preocupação constante por parte da 

organização. Grupos de stakeholders primários normalmente são compostos por 

acionistas e investidores, funcionários, clientes e fornecedores, juntamente com o 

que é definido como o grupo de stakeholders público: os governos e as comunidades 

que fornecem infraestruturas e mercados, cujas leis e regulamentos devem ser 

obedecidos, e para quem os impostos e outras obrigações podem ser devidos. Existe 

um elevado nível de interdependência entre a empresa e seus principais stakeholders 

(CLARKSON, 1995, p. 106, tradução nossa). 
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O autor destaca a importância do stakeholder primário, afirmando que se algum grupo 

se tornar insatisfeito e se retirar do sistema corporativo, no todo ou em parte, a corporação 

será seriamente danificada ou incapaz de continuar suas atividades. Por isso, esses grupos 

devem ser uma preocupação constante por parte da organização. 

Já os grupos de stakeholders secundários “são definidos como aqueles que 

influenciam ou afetam, ou são influenciados ou afetados pela corporação, mas não são 

envolvidos em transações com a empresa e não são essenciais para a sua sobrevivência” 

(CLARKSON, 1995, p. 107, tradução nossa). Por essa razão, os “stakeholders secundários 

podem [até] ser opostos às políticas ou programas que uma corporação adotou para cumprir 

suas responsabilidades ou para satisfazer as necessidades e expectativas dos seus grupos de 

stakeholders primários” (CLARKSON, 1995, p. 107, tradução nossa). 

Crane e Ruebottom (2011) em seu artigo propõe adaptação da teoria dos stakeholders 

em que eles são conceituados com base na sua identidade social. Eles propõem um “modelo 

aprimorado de identificação dos stakeholders que incorpora no interior da estrutura 

econômica baseada das relações existentes dos stakeholders uma maior atenção às identidades 

sociais em os grupos de stakeholders podem também ser formados” (CRANE; 

RUEBOTTOM, 2011, p. 78, tradução nossa). Neste sentido, eles discutem e diferenciam a 

função econômica dos stakeholders e as suas identidades sociais na interação com a 

organização. A Figura 9 apresenta a matriz proposta pelos autores para realizar a 

identificação social dos stakeholders. 

Figura 9 – Matriz de identificação social do stakeholder 

 

Fonte: Adaptada de Crane e Ruebottom (2011, p. 84). 
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Ainda quanto à identificação de stakeholders, Hourneaux Jr. et al. (2014) propõem, a 

partir de seus estudos, a classificação em três grupos: relacionamento direto com o negócio, 

relacionamento indireto com o negócio e propriedade do negócio. Para eles, essa classificação 

“oferece a possibilidade de uma abordagem de gestão estratégica distinta para esses grupos, 

com perspectivas e processos dedicados diferenciados, como recorrentemente destacado na 

literatura” (HOURNEAUX JR. et al., 2014, p. 167-168). 

Vieira, Costa e Boaventura, (2011) apresentam um exemplo de identificação e 

classificação de stakeholders. Esses autores realizaram uma pesquisa com objetivo de analisar 

os stakeholders da Secretaria de Estado do Turismo do Paraná (SETU). Para isso, eles 

procederam da seguinte maneira: identificaram stakeholders; diferenciando-os e 

categorizando-os; verificaram os relacionamentos entre os stakeholders, as 

propostas/motivações; e identificaram os recursos impostos (material, simbólico, físico, 

status, informacional, habilidade; e o comprometimento de ordem legal e de outros tipos). 

SCHIAVONI et al. (2013, p. 190) explicam a respeito da importância da organização 

identificar e entender o seu mapa de stakeholders. Para eles: 

[...] uma organização que entende seu mapa dos stakeholders e os interesses de cada 

grupo, da qual possui processos organizacionais que levam em conta rotineiramente 

esses grupos e seus interesses como parte de procedimentos operacionais 

padronizados da organização, e da qual implementa um conjunto de transações ou 

barganhas para equilibrar os interesses dos stakeholders para o alcance dos objetivos 

da organização, supostamente terá uma maior, ou superior, capacidade de gestão de 

stakeholder.  

Schiavoni et al. (2013) e Sirgy (2013) destacam a importância e a influência dos 

stakeholders de uma organização para a sua sobrevivência. E, por isso, é necessário que as 

organizações os identifiquem e os atendam em suas expectativas, porque “não são todos 

iguais e eles nem têm os mesmos interesses e expectativas com a organização” (SCHIAVONI 

et al., 2013, p. 196). 

Outro aspecto a se observar é a influência dos stakeholders na tomada de decisão. A 

esse respeito, Spitzeck e Hansen (2010, p. 380, tradução nossa) explicam que “do ponto de 

vista instrumental, a governança dos stakeholders precisa dar voz aos stakeholders poderosos, 

a fim de garantir a sua contribuição para o sucesso da empresa”.  

Referente ao uso da teoria do stakeholder em organizações públicas, Hasnas (2013) 

promove uma discussão acerca da aplicação da teoria de stakeholders. Ele destaca que a 

maioria dos artigos acadêmicos e não acadêmicos abordam a teoria do stakeholder em 
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empresas com fins lucrativos, no entanto não se trata de um limite teórico e sim de foco de 

interesse dos pesquisadores, uma vez que os teóricos como Freeman defende a aplicação da 

teoria a outras organizações independente do tamanho ou natureza, inclusive em organizações 

públicas. Para o autor, “a mentalidade gerencial é relevante para qualquer organização que 

deve ser gerenciada. Os teóricos dos stakeholders indicam claramente que sua teoria destina-

se e aplicar-se além de empresas com fins lucrativos” (HASNAS, 2013, p. 53, tradução 

nossa). Alguns poucos, pesquisadores brasileiros vem abordando em seus estudos a teoria do 

stakeholder no setor público como, por exemplo, Vieira, Costa e Boaventura (2011) e 

Sauerbronn e Sauerbronn (2011). Os autores Teixeira e Castro (2015) discutem a abordagem 

do stakeholder nas IES, tanto públicas quanto privadas. 

Em se tratando de stakeholder, percebe-se, diante do exposto, que é de suma 

importância para a organização a identificação e classificação dos grupos e indivíduos que 

influenciam e são influenciados para organização. Nesse sentido, nesses grupos e indivíduos 

podem existir conflitos de interesses e, para equilibrar a satisfação das expectativas desses 

grupos e indivíduos, é necessário o gerenciamento dos stakeholders (FREEMAN, 1984).  

4.2 GESTÃO DE STAKEHOLDERS 

As organizações, para terem sucesso em seu ambiente tanto interno quanto externo, 

devem gerenciar seus stakeholders. Segundo Freeman (1984), o framework da teoria do 

stakeholder encarado como uma filosofia da organização pode auxiliar a enfrentar as 

mudanças ambientais. Nesse sentido, estudos confirmam que a gestão dos stakeholders da 

organização está relacionada à sua longevidade (MACHADO JR., 2009).    

Assim, para a gestão de stakeholders, Freeman (1984) observa que existem pelo 

menos três níveis, dos quais se podem entender os processos que uma organização utiliza para 

gerenciar as relações com seus stakeholders: o racional, o processual e o transacional. 

Segundo esse autor, no nível racional a organização deve identificar seus stakeholders 

e compreender quais as suas expectativas. No nível processual, é necessária a compreensão 

dos processos utilizados pela gestão, implícitos ou explícitos, das relações da organização 

com seus stakeholders, e se esses processos se encaixam com o mapa racional dos 

stakeholders da organização. No nível transacional, é preciso compreender as transações ou 

barganhas entre a organização e seus stakeholders e deduzir se essas negociações se encaixam 

com o mapa e com os processos organizacionais para os stakeholders. 
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Freeman (1984) acrescenta que se pode definir a capacidade de gestão de stakeholders 

de uma organização pela sua habilidade em utilizar esses três níveis de análises juntos. Por 

um lado, a organização que identifica seus stakeholders e suas expectativas, que os levam em 

consideração rotineiramente nos processos organizacionais; e que implementam negociações 

para equilibrar os interesses deles tem uma capacidade alta de gerenciamento de stakeholder. 

Por outro, a organização que não conhece seus stakeholders e suas expectativas, não os 

inserem nos processos da organização, e não estabelecem negociações para equilibrar suas 

expectativas, tem um nível baixo de capacidade de gestão de stakeholders. 

Para Schiavoni et al., (2013, p. 190), na gestão dos stakeholders a organização “deve 

identificar seus stakeholders, conhecê-los, levantar seus interesses, inclui-los em seus 

processos, manter uma relação recíproca e ainda obter o comprometimento deles, localizando-

os em uma matriz de lealdade, para a priorização deles”. 

Schiavoni et al., (2013, p. 190), afirmam que é “evidente a importância e a influência 

dos stakeholders de uma organização para a sua sobrevivência.” Eles ainda salientam “que 

qualquer esforço na utilização de estratégias baseadas nos stakeholders deve ter clareza 

quanto a quais atores priorizar para que atores importantes não sejam descartados nas 

análises”. 

Após tratarmos sobre o conceito de stakeholders, de sua identificação, classificação e 

gestão, pode-se, então, identificar os elementos essenciais da teoria do stakeholder para a 

proposição de um modelo de gestão com essa abordagem. O Quadro 5 apresenta esses 

elementos. 

Quadro 5 – Elementos essenciais da teoria dos stakeholders para composição de modelo 

TEORIA DO STAKEHOLDER 

Elementos Essenciais Por quê? 

Identificação Identificação dos stakeholders da organização para o atendimento de suas 

expectativas  

Levantamento de expectativas Conhecimento das expectativas dos stakeholders para equilibrar o 

relacionamento com os grupos e indivíduos ligados à organização  

Gestão dos stakeholders Necessidade de gestão dos stakeholders para atender suas demandas e 

promover um melhor desempenho social da organização. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

Com a revisão da literatura sobre a gestão estratégica, teoria do stakeholder e marco 

legal, apresenta-se a seguir uma revisão a respeito de modelos de gestão para compor os 

fundamentos teóricos do modelo a ser proposto.  
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5 MODELOS DE GESTÃO 

Nessa seção serão apresentadas considerações a respeito de modelos de gestão, tais 

como, definição e características encontradas na literatura, que servirão de base para a 

apresentação da proposta de modelo de gestão estratégica e participativa. 

Pereira e Santos (2001, p. 47, grifo dos autores) definem que “modelo de gestão 

consiste no corpo de conhecimento, compreendido como conjunto de princípios, técnicas e 

explicações, que orientam a concepção e o modo de funcionamento de todos os elementos 

constituintes de uma organização”.  

Esses autores acrescentam que um modelo é uma simplificação da realidade e, por 

isso, evidencia-se conceitualmente a dificuldade da construção de um modelo de gestão 

representado em sua totalidade. Sendo comumente encontrados na literatura modelos 

representativos das partes da totalidade (PEREIRA; SANTOS, 2001). 

Mazzon (1978) critica a definição de modelo como simplesmente uma representação 

da realidade, em razão dessa definição ser extremamente ampla e não permitir que o 

pesquisador tenha uma visão da teoria de maneira aprofundada para referenciar pesquisas a 

nível operacional. 

Para o referido autor, 

[...] um modelo é uma estruturação simplificada da realidade que supostamente 

apresenta, de forma generalizada, características ou relações importantes. Em vista 

disso, pode-se dizer que os modelos são aproximações subjetivas, já que não 

incluem todas as observações, medidas ou elementos da realidade. Essa componente 

de seletividade do modelo indica basicamente que o valor de um modelo está 

diretamente relacionado ao seu nível de abstração (MAZZON, 1978, p. 8).  

Segundo esse autor um dos aspectos que maior importância quanto à construção de 

modelos é o fato de ele construir uma ponte entre os níveis teóricos. 

Pereira e Santos (2001) acrescentam que é “apropriada a denominação de modelo de 

gestão, posto que o conhecimento aplicado de fato pode ser representado por meio de 

modelos, alguns modelos são mais válidos que outros” (PEREIRA; SANTOS, 2001, p. 61).  

Esses autores ainda destacam a importância das pessoas na composição de um modelo, 

tendo vista que se esse é formado por um corpo de conhecimento e que o conhecimento 
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depende das pessoas, o modelo de gestão que agrega a participação no processo decisório 

tende a ser um modelo mais compatível (PEREIRA; SANTOS, 2001). 

Freeman (1984) orienta que qualquer modelo de gestão estratégica que tem a 

abordagem do stakeholder tem que lidar com algumas questões-chave, a saber: 

[1] Qual é o sentido ou missão da organização? (direção estratégica); [2] Que 

caminhos ou estratégias serão adotados para alcançar essa missão? (programa 

formulação estratégica); [3] O que alocações de recursos ou orçamentos devem ser 

feitas para as estratégias sejam implementadas? (orçamento); [4] Como podemos ter 

certeza de que as estratégias estão no caminho ou no controle? (controle); [5] Quais 

são os macrosistemas e as estruturas necessários para a implementação? (estrutura e 

sistemas) (FREEMAN, 1984, p. 44, tradução nossa). 

Para Freeman (1984, p. 48, tradução nossa): “qualquer teoria ou modelo que não é 

logicamente ou conceitualmente rigoroso não será prático. Isto simplesmente não vai garantir 

que as conclusões a que os gestores podem desenhar a partir dele sejam válidas.” O autor, 

nesse sentido, ainda afirma que para que a teoria seja verdadeira não é necessário que ela seja 

testada. No entanto, a confiança na teoria depende de quanto mais evidências empíricas 

existam sobre ela. “O papel do apoio empírico para uma teoria é importante, tanto na 

construção e quanto na validação de uma teoria, no entanto, o rigor conceptual supera o apoio 

empírico” (FREEMAN, 1984, p. 48, tradução nossa). 

Mazzon (1978) apresenta nove principais funções que um modelo pode desempenhar: 

1) seletiva: permite que determinado grupo de fenômenos seja visualizado e compreendido, o 

que de outra forma não seria, em razão de sua magnitude e complexidade; 2) aquisitiva: o 

modelo proporciona um arcabouço em que as informações podem ser definidas, coletadas e 

organizadas; 3) organizacional: composição de um esquema classificatório para elementos da 

realidade; 4) fertilidade: permite extrair dados do sistema em consideração à quantidade 

máxima de informações; 5) lógica: o que permite explicar como acontece determinado 

fenômeno, buscando descrever e compreender os processos e atividades que existem na 

organização; 6) normativa: adoção de uma perspectiva prescritiva do que a organização deve 

ser; 7) sistemática: a construção de modelos é baseada na noção de que a realidade é 

considerada em termos de sistemas interligados; 8) construtiva: os modelos formam degraus 

para a construção de teorias e leis; e 9) de parentescos de modelos: no sentido de que modelos 

promovem a comunicação das ideias científicas. 

Além das funções apresentadas, o referido autor acrescenta que os modelos podem ser 

classificados em três tipos: representação esquemática de um objeto ou fenômeno; modelo 
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enquanto teoria, caracterizado pelo conceito de modelo teórico; e modelo como instrumento 

de operacionalização da teoria. Assim, o modelo teórico se refere a um corpo formatado de 

conhecimentos acerca de um fenômeno, enquanto o modelo operacional se refere à forma de 

instrumentalização do modelo teórico em face da realidade. Essa relação entre modelo e 

realidade é apresentada a seguir na Figura 10. 

Figura 10 – Relação modelo-realidade 

 

Fonte: Adaptada de Mazzon (1978, p. 17). 

Portanto, diante dos elementos essenciais de gestão estratégica, teoria do stakeholder e 

marco legal, e da revisão teórica a respeito de modelos de gestão, tem-se os fundamentos 

teóricos para se propor um modelo de gestão estratégica e participativa para os IF. Para tanto, 

utilizou-se da seguinte metodologia. 

  



66 

 

 

6 METODOLOGIA 

Com base em Collis e Hussey (2005), a metodologia desta pesquisa se organizou em 

quatro etapas, a saber: 1) pesquisa bibliográfica e documental; 2) apresentação dos elementos 

essenciais da gestão estratégica e teoria do stakeholder; 3) proposta de modelo de gestão 

estratégica e participativa; 4) Aplicação do modelo, com estudo de caso e diagnóstico 

organizacional. Como resultados, apresenta-se a proposta de um modelo de gestão estratégica 

e participativa para Institutos Federais, aprimorado a partir de sua aplicação no IFG. A Figura 

11 apresenta o delineamento metodológico da pesquisa, em que se encontram inseridas essas 

quatro etapas, e como elas estão organizadas nessa dissertação. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 

Assim, essa pesquisa teve uma abordagem qualitativa, uma vez que submeterá o 

modelo proposto a uma análise crítica qualitativa (MICHEL, 2009).  Sua natureza é aplicada, 

pois concentra-se no aspecto utilitário e aplicativo da pesquisa (MICHEL, 2009). Segundo 

Vergara (2013, p. 42-43), “a pesquisa aplicada é fundamentalmente motivada pela 

necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos, ou não. Tem, portanto, 

finalidade prática [...]”. Quanto ao objetivo, é exploratória, porque é um tipo de pesquisa 

realizada em fase preliminar, com objetivo de buscar mais informações sobre um determinado 

assunto (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Figura 11 – Delineamento metodológico da pesquisa 
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A seguir, serão detalhadas essas etapas da pesquisa que possibilitaram o cumprimento 

dos objetivos e a resposta ao problema de pesquisa.   

6.1 REVISÃO DA LITERATURA E PESQUISA DOCUMENTAL 

Inicialmente, foram realizadas a revisão da literatura e pesquisa documental, com 

vistas a se constituir um arcabouço teórico e documental para sustentar as demais etapas da 

pesquisa. Dessa maneira, realizou-se o levantamento do estado da arte acerca da gestão 

estratégica, teoria do stakeholder, marco legal e modelos de gestão.  

A revisão da literatura caracterizada pela pesquisa bibliográfica, segundo Prodanov e 

Freitas (2013), é elaborada com o objetivo de o pesquisador ter acesso ao estado da arte do 

tema da pesquisa. Isso é realizado por meio de consulta aos dados secundários sistematizados 

em textos escritos, tais como livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, 

jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet etc. Assim, 

para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada uma revisão estruturada e sistemática da 

literatura, com pesquisa bibliográfica constituída por um conjunto ordenado de procedimentos 

de busca por soluções, atento ao objeto de estudo (LIMA; MIOTO, 2007). 

Adicionalmente, precedeu-se a uma pesquisa documental. Segundo Marconi e Lakatos 

(2003) e Gil (2008), a pesquisa documental é a fonte de coleta de dados que se restringe a 

documentos, escritos ou não, constituindo-se fontes primárias. Nessa perspectiva, Vergara 

(2012, p. 43) afirma que a “investigação documental é a realizada em documentos 

conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas: 

registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios [...]”. 

Nesse sentido, na primeira etapa deste estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

estruturada e sistematizada, e pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica teve o propósito 

de se levantar o estado de arte acerca do tema com estudo de artigos publicados principais 

periódicos brasileiros da área de Administração, a saber, Revista de Administração de 

Empresas (RAE), Revista de Administração Pública (RAP), Revista de Administração 

Contemporânea (RAC), Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP), 

Revista de Administração Mackenzie (RAM), Revista de Ciências da Administração (RCA) e 

Revista Gestão Universitária na América Latina (GUAL), constituindo assim um arcabouço 

teórico para a construção e proposição do modelo teórico (COLLIS; HUSSEY, 2005). 
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Para o levantamento dos artigos, foram utilizadas palavras-chave, como gestão 

estratégica, estratégia, planejamento estratégico, stakeholder, modelo de gestão e sinônimos.  

Preliminarmente, realizou-se a leitura dos títulos dos artigos e, em seguida, procedeu-se à 

leitura de seus resumos, com o objetivo de identificar e selecionar os artigos que se alinham 

ao conteúdo da pesquisa desenvolvida, que abrange basicamente três temas convergentes: 

gestão estratégica, teoria do stakeholder e modelo de gestão. Para o preenchimento de lacunas 

de conteúdo, foram acrescentados artigos de outros periódicos, a exemplo da teoria do 

stakeholder, em que se utilizou da literatura internacional. O período pesquisado foi de 2000 a 

2015. Quanto aos livros utilizados, buscou-se a literatura básica acerca dos referidos temas, de 

maneira a se construir uma base teórica a respeito dos principais conceitos que foram 

desenvolvidos nessa pesquisa. 

 A pesquisa documental (PRODANOV; FREITAS, 2013), por sua vez, concentrou-se 

em documentos institucionais do IFG, tais como o PDI, portarias, regulamentos, bem como 

documentos de avaliação do MEC: o relatório de avaliação de recredenciamento e o 

instrumento de avaliação externa. Buscou-se, nesta fase, identificar na legislação e em 

documentos a previsão legal que permita a adoção da gestão estratégica em organizações 

públicas, especialmente universidades e Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

Assim, o referencial teórico deste estudo se organizou conforme o mapa mental 

simplificado (COLLIS; HUSSEY, 2005), apresentado na Figura 12. 

Figura 12 – Mapa mental da revisão da literatura 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 
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Com a pesquisa bibliográfica e documental realizadas, identificou-se os elementos 

essenciais da gestão estratégica, da teoria do stakeholder e do marco legal.  

6.2 ELEMENTOS ESSENCIAIS DO MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E 

PARTICIPATIVA 

Na segunda etapa, procurou-se identificar os elementos essenciais da gestão 

estratégica, teoria do stakeholder de marco legal, de modo a possibilitar a concepção de um 

modelo de gestão estratégica e participativa composto pelos elementos essenciais encontrados 

na revisão da literatura (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Após ter sido apresentada a revisão da literatura sobre a gestão estratégica e a teoria do 

stakeholder, observou-se a necessidade de uma conexão entre os elementos da gestão 

estratégica e a teoria do stakeholder. Pelo estudo da literatura e pela aplicação do modelo, 

com vistas ao seu refinamento, notou-se que essa conexão pode ser estabelecida por meio da 

dimensão da operacionalização, com o atendimento das expectativas dos stakeholders e da 

sua inserção em instâncias de participação e pela gestão dos stakeholders. Assim, pôde-se 

conceber um modelo misto, com a sua parte conceitual (dimensões da gestão estratégica e da 

teoria do stakeholder) e instrumental (dimensão de operacionalização). Segundo Mazzon 

(1978), o modelo teórico se refere a um corpo formatado de conhecimentos acerca de um 

fenômeno, enquanto o modelo operacional se refere à forma de instrumentalização do modelo 

teórico em face da realidade. 

Portanto, os elementos essenciais identificados na revisão teórica sobre gestão 

estratégica foram: a) planejamento e controle; b) propósito organizacional; e o c) Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) – elemento identificado na legislação sobre IES. Esses 

elementos consistem no tipo de gestão que a organização adotará, “o quê” ela considerará 

para desenvolver suas atividades, qual o corpo de conhecimento, princípios, técnicas e 

explicações que serão considerados pela gestão (PEREIRA; SANTOS, 2001). 

Os elementos essenciais identificados na revisão da literatura sobre a teoria do 

stakeholder foram: a) identificação (quem são os stakeholders?) b) expectativas (que 

resultados esperam?). Esses elementos consubstanciam-se na abordagem que a organização 

adotará, é o “quem” (ou quais os stakeholders) que a organização levará em consideração na 

sua gestão estratégica (FREEMAN, 1984).  
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Para fazer a conexão entre a gestão estratégica e a teoria do stakeholder aplicada às 

IES, identificou-se elementos de operacionalização: a) atendimento das expectativas dos 

stakeholders; b) as instâncias de participação (conselhos, comissões, grupos de trabalho etc.); 

e gestão dos stakeholders. Essa perspectiva é o “como” – a forma que a gestão estratégica e a 

teoria do stakeholder serão aplicadas na organização –, ou seja, é a perspectiva que equilibra e 

estabelece a conexão entre a gestão estratégica (o quê) e a abordagem dos stakeholders 

(quem). Destaca-se que o elemento de gestão dos stakeholders, identificado na revisão teórica, 

foi alocado na dimensão da operacionalização, em razão da gestão dos stakeholders estar 

associada a como a organização realizará o gerenciamento de suas expectativas. Esse aspecto 

foi evidenciado com aplicação do modelo, constituindo-se, portanto, em um refinamento 

oriundo da aplicação. A seguir, apresenta-se a proposta de modelo de gestão estratégica e 

participativa.  

6.3 PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA 

Na terceira etapa, apresenta-se, então, o modelo que contempla tanto a gestão 

estratégica e a teoria dos stakeholders e os elementos de conexão entre essas duas temáticas, 

por meio da operacionalização (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

No referencial teórico, foram tratados a respeito de três temas, a saber, gestão 

estratégica, teoria do stakeholder e marco legal. No final de cada capítulo, foram apresentados 

os elementos essenciais de cada tema para a composição do modelo representado na Figura 

13, a seguir. 
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Figura 13 – Modelo de Gestão Estratégica e Participativa para Institutos Federais 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 

Esse modelo, conforme explicado na seção anterior, é composto basicamente de três 

dimensões, a saber, gestão estratégica (o quê), stakeholder (quem) e operacionalização 

(como). Em cada uma dessas perspectivas, foram identificados elementos essenciais que serão 

detalhados a seguir. 

Na revisão da literatura, foram identificados como elementos essenciais da gestão 

estratégica: a) o planejamento e controle; b) propósito organizacional; e c) o PDI. Observou-

se que o planejamento é a função da administração que concebe a estratégia; direciona todas 

as outras funções da administração (organização, direção, controle); concentra as fases de 

análise e formulação da estratégia e, por isso, para que uma organização adote a gestão 

estratégica é necessário que se tenha uma atenção especial a essa função (ANSOFF; 

MACDONNELL, 1993; SOBRAL; PECI, 2008; COSTA, 2007; CERTO; PETER, 2010; 

FERNANDES; BERTON, 2012; IRELAND; HOSKISSON; HITT, 2014). 

Quanto ao controle, essa também é uma função que está ligada diretamente ao 

planejamento, uma vez que é no planejamento que se estabelecem os objetivos, as metas e que 

se escolhem os indicadores que serão utilizados para o controle que, por sua vez, é a função 
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em que se monitora e avalia se o que foi planejado está sendo executado, propondo, quando 

necessário, correções para o alcance dos objetivos e das metas estabelecidos ou até mesmo 

uma revisão do planejamento (ANSOFF; MACDONNELL, 1993; SOBRAL; PECI, 2008; 

COSTA, 2007; CERTO; PETER, 2010; FERNANDES; BERTON, 2012; IRELAND; 

HOSKISSON; HITT, 2014). 

Outro elemento essencial da gestão estratégica é o propósito organizacional: missão, 

visão, abrangência, princípios e valores (COSTA, 2007). Por se tratar da chamada Identidade 

Organizacional, é de suma importância que a organização tenha uma missão, que é a sua 

razão, o seu porquê de existir, e sua visão, que é aonde ela pretende chegar (FERNANDES; 

BERTON, 2012). A abrangência é delimitação da atuação da organização, o seu foco. Os 

valores e princípios formam a base de conduta da organização (COSTA, 2007). 

O PDI é um elemento essencial identificado no marco legal, porque é um instrumento 

de gestão estratégica estabelecido pelo Decreto n. 5.773/2006 (BRASIL, 2006) e que a 

Instituições de Ensino Superior deverão utilizar para o seu funcionamento e que será objeto de 

avaliação para fins de credenciamento e recredenciamento pelo MEC. Além disso, esse 

documento é um instrumento de planejamento e avaliação em que deverão constar elementos 

obrigatórios, tais como, missão, objetivos, metas etc. (PICCHIAI, 2012; MIZAEL et al., 

2013). 

 Quanto aos elementos essenciais dos stakeholders, eles foram inicialmente 

organizados em: a) identificação de stakeholders (quem são?); b) levantamento de 

expectativas (quais as suas expectativas?); e c) gestão de stakeholders. O primeiro elemento é 

a identificação dos stakeholders, ou seja, a organização necessita conhecer os grupos e os 

indivíduos que afetam ou são afetados pela realização dos seus objetivos. Assim, ela poderá 

conhecer também as expectativas dos stakeholders para que elas sejam atendidas pela 

organização. No entanto, quando a organização identifica os seus stakeholders e suas 

expectativas, é possível que indivíduos façam parte de mais de um grupo de stakeholder e isso 

pode gerar conflitos de interesses entre os stakeholders. Por isso, faz-se necessária a gestão de 

stakeholders nos três níveis apresentados por Freeman (1984), racional, processual e de 

negociação.  

Nesse sentido, a gestão de stakeholders, elemento que inicialmente foi tratado como 

um elemento essencial da teoria do stakeholder, para a composição do modelo de gestão 
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estratégica e participativa, passou, portanto, a figurar como um elemento de 

operacionalização, com vistas à instrumentalização e aplicação do modelo.  

 Diante dos elementos essenciais da gestão estratégica e dos stakeholders, percebeu-se, 

a partir da teoria, a necessidade da conexão entre a gestão estratégica e a teoria dos 

stakeholders, por isso a dimensão da operacionalização apresenta os elementos: a) 

atendimento de expectativas; b) instâncias de participação; c) gestão dos stakeholders. Assim, 

o primeiro elemento conecta a identificação das expectativas (elemento essencial dos 

stakeholders) com a gestão estratégica na operacionalização desse atendimento, como está 

sendo atendidas as expectativas. As instâncias de participação são os departamentos, 

comissões, conselhos em que os stakeholders participam. A gestão dos stakeholders, por sua 

vez, encontra-se na dimensão de operacionalização, pois estabelece uma conexão entre os 

stakeholders, com a gestão estratégica em processos participativos na organização. Portanto, a 

dimensão da operacionalização compreende os três níveis de gerenciamento das relações com 

os stakeholders, o racional, o processual e o transacional. 

Proposto o modelo e explicados os seus elementos essenciais, pôde-se então verificar 

o seu refinamento, com vistas à validação. Clarkson (1995, p. 94, tradução nossa) explica a 

respeito da utilidade do uso de modelos e frameworks para esclarecimento de teorias e 

conceitos abstratos. Mas, a sua utilidade na prática depende da sua aplicabilidade “às 

condições que ele está tentando descrever, analisar ou prever. O teste empírico de um modelo 

é importante para estabelecer a sua validade”. 

Neste sentido, para a aplicação do modelo, utilizou-se a avaliação de 

recredenciamento do IFG, realizada pelo MEC em 2015, em que foram avaliados cinco eixos 

com indicadores, bem como a análise do PDI do IFG. Os parâmetros de avaliação dos eixos, 

utilizados na avaliação de recredenciamento do IFG, encontram-se no Instrumento de 

Avaliação Institucional Externa (MEC, 2015). Assim, confecionou-se o instrumento para 

aplicação do modelo para cada uma das três dimensões, a saber, gestão estratégica, teoria do 

stakeholder e operacionalização.  

O instrumento para aplicação do modelo na dimensão da gestão estratégica contempla 

os elementos essenciais de planejamento e controle, propósito organizacional e PDI. Para 

cada elemento, apresenta-se os itens de avaliação e os seus respectivos indicadores. O 

Quadro 6 apresenta o instrumento para a aplicação na organização escolhida.  
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Quadro 6 – Instrumento de aplicação do modelo na dimensão de gestão estratégica 

Dimensões 
Elementos 

Essenciais 
IES 
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PDI Eixo 1 – PDI 5 

1.1 Evolução Institucional 

1.2. Projeto/processo de autoavaliação 

institucional 

1.3. Autoavaliação institucional: participação da 
comunidade acadêmica 

1.4. Autoavaliação institucional e avaliações 
externas: análise e divulgação dos resultados 

1.5. Elaboração do relatório de avaliação 

Propósito 

Organizacional 
PDI 

Missão, Visão, 
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princípio, valores 
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2.1 Missão institucional, metas e objetivos do 
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Eixos 3 e 5 
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3.1. Políticas de ensino e ações acadêmico-

administrativas para os cursos de graduação. 

3.2. Políticas de ensino e ações acadêmico-

administrativas para os cursos de pós-graduação 

stricto sensu. 

3.3. Políticas de ensino e ações acadêmico-

administrativas para os cursos de pós-graduação 

lato sensu 

3.4. Políticas institucionais e ações acadêmico-

administrativas para a pesquisa ou iniciação 

científica, tecnológica, artística e cultural. 

3.5. Políticas institucionais e ações acadêmico-
administrativas para a extensão. 

3.6. Políticas Institucionais e ações de estímulo 

relacionadas à difusão das produções 
acadêmicas: científica, didático-pedagógica, 

tecnológica, artística e cultural. 

3.13. Inovação tecnológica e propriedade 

intelectual: coerência entre o PDI e as ações 

institucionais 

5.1. Instalações administrativas. 

5.2. Salas de aula. 

5.3. Auditório(s). 

5.4. Sala(s) de professores. 

5.5. Espaços para atendimento aos alunos. 

5.6. Infraestrutura para CPA. 

5.7. Gabinetes/estações de trabalho para 

professores Tempo Integral – TI. 

5.8. Instalações sanitárias. 

5.9. Biblioteca: infraestrutura física. 

5.10. Biblioteca: serviços e informatização. 

5.11. Biblioteca: plano de atualização do acervo. 

5.12. Salas(s) de apoio de informática ou 
infraestrutura equivalente. 

5.13. Recursos de Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

5.14. Laboratórios, ambientes e cenários para 
práticas didáticas: infraestrutura física. 

5.15. Laboratórios, ambientes e cenários para 

práticas didáticas: serviços. 

5.16. Espaços de convivência e de alimentação. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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O instrumento para aplicação do modelo na dimensão da teoria do stakeholder 

contempla os elementos essenciais de identificação de stakeholder e levantamento de 

expectativas. Para delimitar a análise, seguindo as orientações de Clarkson (1995), 

escolheram-se os stakeholders primários (MEC/Setec, discentes, servidores docentes e 

técnico-administrativos, conselhos, gestores, bolsistas/estagiários, organizações parceiras e 

fornecedores terceirizados, em razão do seu vínculo com a organização. Para cada elemento 

essencial, apresenta-se os itens de avaliação e os seus respectivos indicadores. O Quadro 7 

apresenta o instrumento.  

Quadro 7 – Instrumento de aplicação do modelo na dimensão da teoria do stakeholder 

Dimensões 
Elementos 

Essenciais 
IES 

Itens para 

avaliação 
Qtde Indicadores 

Teoria do 

Stakeholder 

(Quem) 

Identificação de 

Stakeholders 
Stakeholder Primário  8 

MEC/Setec 

Discentes 

Servidores Docentes e Tec. Adm. 

Conselhos 

Gestores 

Bolsistas/estagiários 

Organizações Parceiras 

Fornecedores Terceirizados 

Levantamento de 
Expectativas 

Caderno de 
propostas PDI 

Propostas/ 
Participação 

8 

MEC/Setec 

Discentes 

Servidores Docentes e Tec. Adm. 

Conselhos 

Gestores 

Bolsistas/estagiários 

Organizações Parceiras 

Fornecedores Terceirizados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

O instrumento para aplicação do modelo na dimensão da operacionalização contempla 

os elementos essenciais de atendimento de expectativas, instâncias de participação e gestão de 

stakeholders. Quanto ao atendimento de expectativas, escolheu-se como itens de avaliação as 

propostas atendidas, referente ao caderno de propostas submetidas pelos stakeholders para a 

construção do PDI. As instâncias de participação são os dois conselhos de nível estratégico do 

IFG, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho Superior. Já o elemento de 

gestão dos stakeholders traz os indicadores constantes na avaliação do MEC/Setec. Para cada 
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elemento essencial de operacionalização, apresenta-se os itens de avaliação e os seus 

respectivos indicadores. O Quadro 8 detalha o instrumento. 

Quadro 8 – Instrumento de aplicação do modelo na dimensão de operacionalização 

Dimensões  
Elementos 

Essenciais 
IES 

Itens para 

avaliação 
Qtde Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalização  

(Como) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento 
de 

Expectativas 

PDI 
Propostas 

Atendidas 
8 

MEC/Setec 

Discentes 

Servidores Docentes e Tec. Adm. 

Conselhos 

Gestores 

Bolsistas/estagiários 

Organizações Parceiras 

Fornecedores Terceirizados 

Instâncias de 

participação 
Conselhos 

Conepex e 

Consup 
2 

Participação dos stakeholders 

Representatividade 

 
 

Gestão de 

Stakeholders 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
PDI 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Eixo 4 - PDI; 

Itens: 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.9, 

3.7, 3.8, 3.9, 

3.10, 3.11, 
3.12. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
22 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.2. Coerência entre o PDI e as atividades de ensino 

de graduação e de pós-graduação. 

2.3. Coerência entre o PDI e as práticas de extensão. 

2.4. Coerência entre o PDI e as atividades de 

pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e 
cultural. 

2.5. Coerência entre o PDI e as ações institucionais 
no que se refere à diversidade, ao meio ambiente, à 

memória cultural, à produção artística e ao 

patrimônio cultural. 

2.6. Coerência entre o PDI e as ações institucionais 

voltadas para o desenvolvimento econômico e social. 

2.7. Coerência entre o PDI e ações de 
responsabilidade social: inclusão social. 

2.8. Coerência entre o PDI e ações afirmativas de 

defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade 

étnico-racial. 

2.9. Internacionalização: coerência entre o PDI e as 

ações institucionais (aplica-se quando previsto no 

PDI). 

3.7. Comunicação da IES com a comunidade externa. 

3.8. Comunicação da IES com a comunidade interna. 

3.9. Programas de atendimento aos estudantes. 

3.10. Programas de apoio à realização de eventos 

internos, externos e à produção discente. 

3.11. Política e ações de acompanhamento dos 
egressos. 

3.12. Atuação dos egressos da IES no ambiente 

socioeconômico. 

4.1. Política de formação e capacitação docente. 

4.2. Política de formação e capacitação do corpo 

técnico-administrativo. 

4.3. Gestão institucional. 

4.4. Sistema de registro acadêmico. 

4.5. Sustentabilidade financeira. 

4.6. Relação entre o planejamento financeiro 

(orçamento) e a gestão institucional. 

4.7. Coerência entre o plano de carreira e a gestão do 

corpo docente 

4.8. Coerência entre o plano de carreira e a gestão do 
corpo técnico-administrativo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Levando em consideração as orientações dos autores acerca da validação de modelos 

teóricos, o modelo proposto deverá ser aplicado em uma Instituição de Ensino Superior, por 

meio de um estudo de caso. Portanto, na quarta etapa, propõe-se um estudo de caso com 

aplicação do modelo no Instituto Federal de Goiás para o seu refinamento.  

6.4 ESTUDO DE CASO 

Para realização do estudo de caso, escolheu-se como objeto o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Para tanto, realizou-se a identificação e 

classificação de seus stakeholders e análise do PDI da organização, com o objetivo de obter 

um melhor entendimento da gestão estratégica, dos stakeholders da instituição e da 

participação deles nos processos organizacionais (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Yin (2015) explica que o estudo de caso é utilizado em diversas situações, com o 

objetivo de contribuir para o conhecimento de fenômenos organizacionais. Para o autor, “o 

estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo (o 

‘caso’) em profundidade e em seu contexto de mundo real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente evidentes” Yin (2015, p. 17). O 

autor acrescenta que a investigação do estudo de caso encontra uma situação diferenciada, por 

encontrar mais variáveis de interesse do que pontos de dados e conta com múltiplas fontes de 

evidência, devendo os dados convergir de maneira triangular e beneficia-se do 

desenvolvimento anterior das proposições teóricas para a coleta e análise de dados.   

Gil (2009) destaca seis características essenciais do estudo de caso, a saber, a) é um 

delineamento de pesquisa; b) preserva o caráter unitário do fenômeno pesquisado; c) investiga 

um fenômeno contemporâneo; d) não separa o fenômeno do contexto; e) é um estudo em 

profundidade; f) requer a utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados. 

Prodanov e Freitas (2013, p. 60) explicam que o estudo de caso “é um tipo de pesquisa 

qualitativa e/ou quantitativa, entendido como uma categoria de investigação que tem como 

objeto o estudo de uma unidade de forma aprofundada [...]”. A autora Michel (2009 p. 53), 

por sua vez, fortalece essa conceituação ao explicar que “o método do estudo de caso consiste 

na investigação de casos isolados ou de pequenos grupos, com o propósito básico de entender 

os fatos, fenômenos sociais”. Assim, apresenta-se o diagnóstico organizacional do IFG, com a 

aplicação do modelo proposto de gestão estratégica e participativa. 
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7 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

Nesta seção, será apresentado o diagnóstico organizacional do IFG. Para tanto, serão 

apresentados o histórico da organização, o seu mapa de stakeholders e a análise do seu PDI, 

para então se realizar aplicação do modelo proposto. 

7.1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS  

A organização escolhida para o estudo de caso e a aplicação do modelo é Instituto 

Federal Goiás (IFG), uma autarquia federal em regime especial de ensino, com autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC). As atividades do IFG são supervisionadas pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec). 

O IFG é uma organização centenária. A sua história se iniciou em 1909, quando o 

então presidente do Brasil, Nilo Peçanha, criou as Escolas de Aprendizes Artífices. Ao longo 

do tempo, a organização passou por diversas transformações, acompanhada pela mudança de 

nome, na seguinte ordem: Escola de Aprendizes Artífices, Escola Técnica de Goiânia, Escola 

Técnica Federal de Goiás, Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás, e atualmente 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) (BARBOSA; 

PARANHOS; LÔBO, 2015). 

A Escola de Aprendizes Artífices, criada pelo decreto n. 7.566, de 23 de setembro de 

1909, teve o objetivo de formar profissionais para atender a demanda advinda do setor 

industrial em crescimento. O referido decreto traz em seu conteúdo que a criação dessa 

organização objetivou oferecer educação, preparo técnico e intelectual às crianças e aos 

jovens pobres, evitando assim o vício e a prática de crimes. Conciliando, portanto, o interesse 

do Estado em combater a criminalidade com o interesse da formação de mão de obra para 

trabalhar na indústria. Em Goiás, a Escola de Aprendizes Artífices se localizava na então 

capital do estado, cidade de Goiás, onde foram oferecidos os primeiros cursos de ofícios 

artesanais, como ferreiro, marceneiro, alfaiate e seleiro (BARBOSA; PARANHOS; LÔBO, 

2015). 

Em 1942, a Escola de Aprendizes Artífices foi transferida para Goiânia, a nova capital 

do estado de Goiás, recebendo o nome de Escola Técnica Federal de Goiânia (ETG). Criada 

pelo Decreto-Lei n. 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, eram oferecidos os cursos de 
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Alfaiataria, Artes de Couro, Mecânica de Máquinas, Rádio e Comunicações, Marcenaria e 

Tipografia e Encadernação (BARBOSA; PARANHOS; LÔBO, 2015). 

Em agosto de 1965, por meio da Lei 4.759, a Escola Técnica de Goiânia passa a se 

chamar Escola Técnica Federal de Goiás, concentrando-se na oferta de cursos técnicos na área 

industrial. Assim a organização passa a ser uma autarquia federal com autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.  Em 1988, a então 

Escola Técnica Federal de Goiás inaugura a Unidade de Ensino Descentralizada de Jataí 

(UNED Jataí) (BARBOSA; PARANHOS; LÔBO, 2015). 

Em 22 de março de 1999, por meio do decreto sem número, a Escola Técnica Federal 

de Goiás se transforma no Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET-GO). 

A partir de então, a Instituição está autorizada a ofertar cursos superiores, especialmente com 

o foco na educação tecnológica em seus diferentes níveis e modalidades de ensino 

(BARBOSA; PIRES; SANTOS, 2015).  

Em 29 de dezembro de 2008, é sancionada a Lei 11.892 que transformou o CEFET-

GO em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), ampliando a área 

de atuação da organização. O IFG atualmente é constituído por 14 campi, a saber, Goiânia, 

Jataí, Uruaçu, Itumbiara, Anápolis, Formosa, Luziânia, Aparecida de Goiânia, Cidade de 

Goiás, Goiânia Oeste, Senador Canedo, Valparaíso e Águas Lindas. A instituição possui 

15.018 alunos, sendo 11.623 presenciais e 3.395 na modalidade EAD. Oferece 22 cursos de 

bacharelado, 19 licenciaturas, 04 cursos de tecnologia, 03 especializações e 02 cursos de 

mestrado profissional − informações referentes a 30 de março de 2015 (MEC, 2015).  

7.1.1 Identificação e classificação dos stakeholders do IFG 

A partir da pesquisa documental, especialmente com base no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFG, pôde-se identificar e classificar os stakeholders 

da organização. Assim, eles foram organizados em primários e secundários, conforme 

Clarkson (1995). O mapa dos stakeholders, apresentado na Figura 14, servirá de base para 

orientar a aplicação do modelo proposto quanto aos elementos do stakeholder (quem). 
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Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 

Essa figura apresenta a identificação dos stakeholders primários do IFG, quais sejam, 

discentes, servidores (docentes e técnico-administrativos), bolsistas/estagiários, gestores, 

conselhos, MEC/Setec, organizações parceiras, fornecedores e empresas terceirizadas. Os 

stakeholders secundários são: entidades de classe, sindicato, mídia, centros de pesquisa, 

estado/município, escolas, empresas e outras IES. 

7.1.2 Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Goiás 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto Federal de Goiás (IFG, 

2013) é um documento composto por 169 páginas, organizadas em dez títulos principais e 

anexos. O PDI foi elaborado com base em uma minuta inicial em que houve a abertura para a 

proposição de alteração a toda a comunidade acadêmica (docentes, técnico-administrativos e 

discentes). As propostas recebidas foram apreciadas em um congresso com representantes da 

Figura 14 – Stakeholders primários e secundários do IFG 



81 

 

 

comunidade acadêmica em fevereiro de 2012.  O documento foi aprovado pelo Conselho 

Superior, pela resolução n. 36 de 19 de dezembro de 2013. 

Observa-se que o PDI vigente (IFG, 2013) foi construído com a participação 

democrática da comunidade acadêmica, em que se facultou a participação dos principais 

stakeholders internos do IFG, que puderam enviar suas propostas que deram origem a um 

caderno de propostas que foram apreciadas em um Congresso Institucional com a participação 

de representantes da comunidade acadêmica. No entanto, a aprovação do PDI, pelo Conselho 

Superior, órgão colegiado máximo do IFG, aconteceu após quase dois anos depois do referido 

Congresso, em dezembro de 2013. 

Ao analisar a estrutura do PDI (IFG, 2013), deve-se atentar para a presença dos 

elementos obrigatórios constantes no Decreto 5.773/2006. Para tanto, o Quadro 9 traz a 

estrutura apresentada no PDI (IFG, 2013) e a estrutura proposta pelo referido Decreto. 

Quadro 9 – Elementos obrigatórios do PDI e os elementos presentes no PDI do IFG 

ELEMENTOS ESSENCIAIS (Art. 16, Decreto n. 5.773/2006) ELEMENTOS PDI (IFG, 2013) 

1. Perfil institucional (missão, objetivos, metas, histórico de 

implantação) 

 

1. Perfil institucional 

2.  Projeto pedagógico institucional – PPI 

 

2. Projeto pedagógico institucional – PPI 

 3. Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e dos 

cursos (presencial e a distância) 

 

3. Organização Acadêmica 

 4. Organização didático-pedagógica da instituição 

 

4. Gestão de Pessoas 

5. Perfil do corpo docente 

 

5. Corpo Discente 

6. Organização Administrativa 

 

6. Organização Administrativa 

7. Infra-estrutura 

 

7. Autoavaliação Institucional 

8. Oferta de educação a distância 8. Infraestrutura Física e Instalações Acadêmicas 

9. Oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado 9. Estrutura e Apoio às Ações de Inclusão 

10. Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira 

 

10. Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira 

 Anexos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

Conforme apresentado no quadro anterior, os títulos do PDI do IFG não seguem a 

sequência e a organização determinada pelo Decreto 5.773/2006. No entanto, os elementos 

essenciais estão dispostos ao longo do PDI em seus subtítulos. No título 1, que trata do perfil 

institucional, são desenvolvidos o histórico, os princípios, os objetivos, as metas e a função 

social da Instituição. Nota-se que, ao invés da missão, consta no PDI (IFG, 2013, p. 10) a 

“função social”. Todavia, em várias partes do PDI o termo missão é mencionado. Entende-se 
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que os autores utilizaram “função social” como sinônimo de missão. Mas pode-se afirmar que 

o termo legal, missão, é mais abrangente, uma vez que a instituição possui também outras 

funções, a exemplo da econômica e da ambiental, ainda que a mais preponderante seja 

considerada a social. Nesse sentido, o uso do termo diferente do estabelecido na Lei pode 

gerar dúvidas ao leitor. Além disso, o termo missão é carregado de conceito e consagrado na 

gestão estratégica. 

Segundo Fernandes e Berton (2012), a missão consiste na razão de existir de uma 

organização, é ela que dá o sentido da sua existência, oferecendo uma visão mais abrangente para 

o entendimento das atividades desenvolvidas pela organização. Os autores ainda acrescentam que 

“uma missão bem definida comporta vantagens que ajudam todos a compreenderem o que fazem 

na organização e a uniformizar os esforços de todos no que é fundamental para a empresa 

[organização]. A missão constitui também uma regra de decisão final” (FERNANDES; 

BERTON, 2012, p. 145). 

Outro conceito que não é tratado no PDI (IFG, 2013) é o conceito de visão. Na 

concepção de estratégias, é de fundamental importância que a organização saiba aonde quer 

chegar, como ela quer ser reconhecida pela sociedade, e qual é o seu ideal (FERNANDES; 

BERTON, 2012). O prefácio do livro de Braga e Monteiro (2005, p.7), assinado por Gabriel 

Mário Rodrigues, presidente da ABMS (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 

Superior) traz uma explicação que elucida bem a importância do planejamento estratégico e a 

visão para as organizações: 

[...] a importância de ter clara, em todos os escalões da instituição, a visão de futuro, 

compartilhada por todas as áreas da organização, revelando suas metas e propósitos, 

como uma bússola orientadora para seu bom desempenho no correr do tempo. 

‘Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar algum’, dizem os bons 

navegadores. 

Quanto às metas, o PDI (IFG, 2013) apresenta vinte. Dentre elas, a maioria não 

apresenta referências cronológicas (75%), nem dimensões quantitativas (45%), o que dificulta 

o seu monitoramento e a sua avaliação. Não há também a menção dos indicadores que serão 

utilizados para o monitoramento/avaliação. Ainda a meta n. 19, por exemplo, diz que: 

“adesão, a partir de 2010, ao SIMEC, SISTec [...]” (IFG, 2013, p.15), no entanto, tal meta é 

anacrônica, pois o PDI é para o período de 2012 a 2016. O Quadro 10 apresenta as metas 

institucionais do IFG e a análise de cada uma a respeito de possuírem prazos para o 

cumprimento e/ou quantitativos ou percentuais estabelecidos. 
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Quadro 10 – Metas institucionais do IFG estabelecidas no PDI do IFG 

Metas Prazo Quantidade/Percentual 

1) alcance da meta intermediária de 70% de eficácia da Instituição até o ano de 2013 Sim Sim 

2) alcance da relação de 20 alunos, regularmente matriculados nos cursos presenciais, por 
professor 

Não Sim 

3) manutenção de pelo menos 50% das vagas para o ensino técnico de nível médio 

prioritariamente integrado ao ensino médio em cada câmpus 
Não Sim 

4) adequação da oferta de vagas à exigência legal de 20% para cursos de licenciatura, 

contemplando todos os câmpus 
Não Sim 

5) ampliação da oferta de cursos do PROEJA, com implementação em todos os departamentos 

dos câmpus da Instituição até o primeiro semestre do ano letivo de 2013 
Sim Não 

6) implementação de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e de programas de 
reconhecimento de saberes e competências profissionais para fins de certificação e acreditação 

profissional 

Não Não 

7) implementação de programa de melhoria da educação básica, por meio de articulação 

interinstitucional com o poder público estadual e municipal, com o desenvolvimento de pelo 
menos um projeto por departamento de áreas acadêmicas presentes nos câmpus da Instituição a 

partir do ano letivo de 2012 e ampliação gradativa do número de projetos, de acordo com a 

avaliação e demanda 

Sim Sim 

8) implantação da modalidade de Educação a Distância de forma complementar na graduação, 

com no máximo 20% da carga horária total dos cursos presenciais reconhecidos pelo MEC e 
na pós-graduação como atividade da Instituição 

Não Sim 

9) consolidação da política de acesso assentada em ações afirmativas, com destinação de 50% 

das vagas para alunos oriundos da Rede Pública de ensino para os cursos técnicos e superiores 
e adoção do ENEM de forma progressiva para acesso aos cursos superiores 

Não Sim 

10) consolidação da política de priorização do acesso aos cursos de licenciatura para os 

professores da rede pública de ensino, com destinação de 50% das vagas a este público 
Não Sim 

11) criação e desenvolvimento de pelo menos um núcleo de estudo e pesquisa por 
departamento até o ano 2013, e sua ampliação gradativa em conformidade com demandas, 

infraestrutura física e capacitação de recursos humanos no período de vigência deste PDI 

Sim Sim 

12) implementação de pelo menos um projeto de ação social que tenha relação com ensino, 
pesquisa e/ou extensão em cada câmpus 

Não Sim 

13) implantação e consolidação de um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) na Reitoria do 

Instituto Federal de Goiás, tendo em vista a integração da Instituição no Sistema Nacional de 

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 

Não Sim 

14) desenvolvimento de programas de ensino, pesquisa e extensão articulando os câmpus da 
Instituição, bem como de programas estabelecidos com outras instituições nacionais e 

internacionais, durante a vigência deste PDI 

Não Não 

15) criação dos seguintes programas institucionais: de promoção da igualdade étnico-racial, de 
criação de condições adequadas aos portadores de necessidades educacionais específicas, de 

plena igualdade nas relações de gênero e de proteção à livre manifestação de orientação sexual 

Não Não 

16) criação de política de comunicação institucional que envolva aspectos como concepção, 

princípios e estrutura organizacional (recursos humanos e materiais, interações e sistemáticas 

burocrático-administrativas etc.), ordenados a partir da condição multicâmpus da Instituição, 
capaz de assegurar o desenvolvimento de um processo de comunicação que seja sistêmico, 

proativo e estratégico em relação à sua função social e aos objetivos macroinstitucionais do 

IFG  

Não Não 

17) criação e efetivação de política institucional de promoção da alimentação saudável, de 
modo a promover a saúde do corpo discente e dos servidores, contribuindo para a formação de 

práticas alimentares saudáveis por meio de ações que ressaltem: educação alimentar e 

nutricional; oferta de informações acerca de alimentos de baixo custo e alto valor nutricional; 
segurança sanitária dos alimentos/refeições; necessidades nutricionais; e alimentação como 

estratégia de promoção da saúde 

Não Não 

18) implementação de processos de avaliação anual e final do PDI, como parte integrante da 
avaliação institucional 

Não Não 

19) adesão, a partir de 2010, ao SIMEC, SISTec e sistemas de registro de preços do MEC e a 

outros programas de interesse coletivo da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica 

Sim Não 

20) adesão ao Sistema SIGA-EPT Não Não 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016), a partir do PDI (IFG, 2013, p. 13-15). 
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No que concerne à organização administrativa, o PDI (IFG, 2013, p. 109) traz uma 

definição sobre o documento que “representa um instrumento gerencial na busca por 

resultados mais efetivos para o aprimoramento da gestão administrativa, na medida em que 

define com clareza a estratégia de atuação na realização e acompanhamento dos serviços 

administrativos [...]”. Na sequência, são destacados no PDI do IFG (2013, p. 110) cinco 

princípios a serem seguidos, quais sejam, ética, efetividade, autonomia, justiça e 

profissionalismo. O documento não diferencia valores de princípios como a literatura o faz, 

eles são utilizados como sinônimos. Na sequência, o PDI do IFG (2013, p. 110-113) traz 34 

diretrizes administrativas a serem seguidas, mas não explica como deverão ser seguidas ou 

aplicadas. 

Quanto à estrutura organizacional no PDI (IFG, 2013), ela se organiza em duas partes: 

a da reitoria com os seus órgãos e a dos campi com os seus órgãos. No organograma, constam 

órgãos que ainda não foram implantados, a exemplo da ouvidoria que não foi encontrada, nos 

documentos institucionais analisados, a data definida para a implantação. Na sequência, vêm 

as competências de cada órgão. Segenreich (2005, p. 164) destaca que “os organogramas 

precisam ser cuidadosamente verificados quanto à correspondência com a realidade atual”.  

Com referência à avaliação institucional, este título é breve, e não detalha a 

metodologia da avaliação institucional interna. O título que trata a respeito da estrutura física 

e instalações acadêmicas apresenta as informações sobre a infraestrutura física da Instituição e 

a projeção de crescimento no período de vigência do PDI. O título de estrutura e apoio às 

ações de inclusão trata a respeito da política institucional de atendimento às pessoas com 

necessidades específicas. O título demonstrativo de capacidade e Sustentabilidade Financeira 

traz brevemente a projeção de receitas e despesas de 2012 a 2016. 

Na parte dos anexos, observam-se proposituras referentes à igualdade étnico-racial, 

ações de comunicação, política institucional de promoção da alimentação saudável. Esses 

textos são oriundos das propostas apresentadas pela comunidade acadêmica e foram 

apreciados no Congresso Institucional de Educação do IFG e aprovados para constituir o PDI.   

Com a análise do PDI do Instituto Federal de Goiás (2013), pode-se afirmar que este 

documento é uma importante ferramenta de planejamento estratégico. Nesse sentido, com 

base na literatura da área, há que se reconhecer que seu uso é facilitador da gestão, na 

perspectiva do estabelecimento de uma estratégia eficaz para o alcance dos objetivos 

institucionais.  
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A experiência do IFG mostra que a iniciativa democrática de se construir um 

documento com a participação de seus stakeholders internos pode ser um bom exercício de 

gestão participativa. No entanto, esse instrumento de planejamento deve estar associado 

também à instrumentos de controle, para que produza a eficácia necessária, que poderá ser 

avaliadas por meio de indicadores estabelecidos desde o planejamento.  

No documento do PDI do IFG, não se encontrou alguns elementos essenciais de 

planejamento estratégico claramente expressos, tais como, missão e visão. No entanto, foram 

apresentados os elementos legais necessários, previstos na legislação, com exceção da missão, 

denominada no documento como “função social”.  A forma apresentada do PDI carece de 

aperfeiçoamento, mas o fundamental é o seu conteúdo que deve não só cumprir as 

determinações legais, mas também seguir o que preceitua a linha de gestão estratégica, com 

presença do propósito institucional, composto pela missão, visão, abrangência, princípios e 

valores.  

Além disso, a elaboração do PDI deve conter a fase de análise com estudos a respeito do 

ambiente interno e do ambiente externo da instituição, para que sejam então formulados os 

objetivos gerais e as estratégias gerais que compreendem as funções administrativas de 

marketing, produção/operações, recursos humanos, finanças e pesquisa e desenvolvimento. 

Dessa maneira, deverá ser implantada a estratégia que conduzirá a Instituição ao aprendizado 

organizacional (FERNANDES; BERTON, 2012). Importa frisar que estas fases são dinâmicas e 

não necessariamente sequenciais. O aprendizado organizacional poderá gerar estratégias 

emergentes que orientarão os ajustes necessários para o alcance dos objetivos e das metas 

institucionais. Por isso, as estratégias deliberadas devem estar consubstanciadas no PDI, mas o 

referido documento deve também prever a possibilidade de estratégias emergentes oriundas do 

próprio aprendizado organizacional a ser adquirido com a implementação do PDI 

(MINTZBERG et al., 2006). 

Quanto ao processo de criação do PDI, o Instituto Federal de Goiás apresenta uma 

experiência democrática exemplar, no sentido de envolver a participação da comunidade 

acadêmica. Todavia, não se encontrou qualquer normatização interna específica que oriente que 

a elaboração do PDI deva ser nos moldes do atual. O que poderia representar somente uma 

iniciativa pontual. Medidas que institucionalizam a participação democrática no planejamento 

poderão consolidar boa práticas de gestão participativa. A seguir, será apresentado o diagnóstico 

do IFG, à luz do modelo proposto. 
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7.2 APLICAÇÃO DO MODELO NO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS 

Nesta seção, será apresentada a aplicação modelo de gestão estratégica e participativa 

proposto no Instituto Federal de Goiás. Para tanto, os indicadores e os conceitos utilizados 

neste diagnóstico foram obtidos com base na avaliação de recredenciamento do IFG, realizada 

pelo MEC em 2015, e pela análise do PDI do IFG (2012-2016). Os parâmetros de avaliação 

dos eixos, utilizados na avaliação de recredenciamento do IFG, encontram-se no Instrumento 

de Avaliação Institucional Externa (MEC, 2014). 

Assim, serão utilizados, no diagnóstico a partir do modelo proposto, os mesmos 

conceitos constantes no referido instrumento de avaliação do MEC (2014), conforme o Quadro 

11 a seguir: 

Quadro 11 – Escala de conceitos atribuídos aos indicadores 

Conceito Descrição 

1 Não há 

2 Insuficiente 

3 Suficiente 

4 Muito Bom 

5 Excelente 

NSA Não se aplica 

Fonte: Adaptado do instrumento de avaliação externa (MEC, 2014). 

O diagnóstico organizacional a seguir está organizado conforme as três dimensões do 

modelo, a saber, gestão estratégica (o quê), teoria do stakeholder (quem); e operacionalização 

(como). Encontram-se destacados em vermelho os conceitos 1 e 2 (não há e insuficiente); em 

amarelo, o conceito 3 (suficiente); e em verde, os conceitos 4 e 5 (muito bom e excelente), a 

fim de se visualizar os principais aspectos que requerem ações institucionais para melhores 

resultados. O Quadro 12 apresenta o resultado da aplicação do modelo referente à dimensão 

de gestão estratégica. 
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Quadro 12 – Aplicação do modelo no IFG na dimensão de gestão estratégica 

Dimensão 
Elementos 

Essenciais 
IES 

Itens para 

avaliação 
Qtde Indicadores Conceito Expectativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão 

Estratégica 

(O quê) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento e 
Controle 

PDI Eixo 1 – PDI 5 

1.1 Evolução Institucional 2 5 

1.2. Projeto/processo de autoavaliação 

institucional 
2 5 

1.3. Autoavaliação institucional: participação 
da comunidade acadêmica 

2 5 

1.4. Autoavaliação institucional e avaliações 

externas: análise e divulgação dos resultados 
2 5 

1.5. Elaboração do relatório de avaliação 2 5 

Propósito 
Organizacional 

PDI 

Missão, 
Visão, 

Abrangência, 

princípio, 
valores 

5 

2.1 Missão institucional, metas e objetivos do 

PDI. 
3 5 

Visão 1 5 

Abrangência 3 5 

Princípios 4 5 

Valores 1 5 

 

 

 
 

 

 
PDI 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
PDI 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Eixos 3 e 5 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

23 
 

 

 
 

 

 

3.1. Políticas de ensino e ações acadêmico-

administrativas para os cursos de graduação. 
3 5 

3.2. Políticas de ensino e ações acadêmico-
administrativas para os cursos de pós-

graduação stricto sensu. 

3 5 

3.3. Políticas de ensino e ações acadêmico-
administrativas para os cursos de pós-

graduação lato sensu 

3 5 

3.4. Políticas institucionais e ações 

acadêmico-administrativas para a pesquisa ou 

iniciação científica, tecnológica, artística e 
cultural. 

3 5 

3.5. Políticas institucionais e ações 

acadêmico-administrativas para a extensão. 
4 5 

3.6. Políticas Institucionais e ações de 

estímulo relacionadas à difusão das produções 
acadêmicas: científica, didático-pedagógica, 

tecnológica, artística e cultural. 

3 5 

3.13. Inovação tecnológica e propriedade 
intelectual: coerência entre o PDI e as ações 

institucionais 

4 5 

5.1. Instalações administrativas. 3 5 

5.2. Salas de aula. 3 5 

5.3. Auditório(s). 4 5 

5.4. Sala(s) de professores. 2 5 

5.5. Espaços para atendimento aos alunos. 2 5 

5.6. Infraestrutura para CPA. 2 5 

5.7. Gabinetes/estações de trabalho para 

professores Tempo Integral – TI. 
2 5 

5.8. Instalações sanitárias. 3 5 

5.9. Biblioteca: infraestrutura física. 4 5 

5.10. Biblioteca: serviços e informatização. 3 5 

5.11. Biblioteca: plano de atualização do 
acervo. 

3 5 

5.12. Salas(s) de apoio de informática ou 

infraestrutura equivalente. 
3 5 

5.13. Recursos de Tecnologias de Informação 
e Comunicação. 

3 5 

5.14. Laboratórios, ambientes e cenários para 

práticas didáticas: infraestrutura física. 
3 5 

5.15. Laboratórios, ambientes e cenários para 

práticas didáticas: serviços. 
4 5 

5.16. Espaços de convivência e de 

alimentação. 
2 5 

TOTAL 91 165 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Observa-se que, com a aplicação do modelo, o IFG obteve o conceito 2, insuficiente, 

em todos os cinco indicadores de planejamento e controle, quais sejam, 1.1 evolução 

institucional, 1.2 projeto/processo de autoavaliação institucional; 1.3 auto avaliação 

institucional: participação da comunidade acadêmica; 1.4 autoavaliação institucional e 

avaliações externas: análise e divulgação dos resultados; 1.5 elaboração do relatório de 

avaliação. 

Quanto ao propósito organizacional, no PDI do IFG não constam nem a visão da 

organização, nem os seus valores, por isso foi atribuído o conceito 1. Atinente ao PDI, ainda 

cabe destacar que os itens de infraestrutura física: 5.4 sala de professores; 5.5 espaços para 

atendimento de alunos; 5.6 infraestrutura para CPA; 5.7 gabinete/estações de trabalho para 

professores Tempo Integral (TI); e 5.16 espaços de convivência e de alimentação foram 

considerados insuficientes, obtendo o conceito 2. 

O Quadro 13 apresenta o resultado da aplicação do modelo referente à dimensão da 

teoria do stakeholder. 

Quadro 13 – Aplicação do modelo no IFG na dimensão da teoria do stakeholder 

Dimensões 
Elementos 

Essenciais 
IES 

Itens para 

avaliação 
Qtde Indicadores Conceito Expectativa 

Teoria do 

Stakeholder 

(Quem) 

Identificação de 
Stakeholders 

Stakeholder Primário  8 

MEC/Setec 4 5 

Discentes 4 5 

Servidores Docentes e Tec. Adm. 4 5 

Conselhos 4 5 

Gestores 3 5 

Bolsistas/estagiários 2 5 

Organizações Parceiras 2 5 

Fornecedores Terceirizados 2 5 

Levantamento 

de Expectativas 

Caderno de 

propostas PDI 

Propostas/ 

Participação 
8 

MEC/Setec 4 5 

Discentes 4 5 

Servidores Docentes e Tec. Adm. 4 5 

Conselhos 4 5 

Gestores 4 5 

Bolsistas/estagiários 2 5 

Organizações Parceiras 2 5 

Fornecedores Terceirizados 2 5 

TOTAL 51 80 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

Concernente à dimensão da teoria do stakeholder, observa-se que a identificação e o 

levantamento de expectativa dos stakeholders foram considerados insuficientes, recebendo o 

conceito 2, em razão de não se constar de maneira explicita os bolsistas/estagiários, as 

organizações parceiras e os fornecedores terceirizados no PDI.  

O Quadro 14 apresenta o resultado da aplicação do modelo referente à dimensão da 

operacionalização. 
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Quadro 14 – Aplicação do modelo no IFG na dimensão da operacionalização 

Dimensões  
Elementos 

Essenciais 
IES 

Itens para 

avaliação 
Qtde Indicadores Conceito Expectativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalização  

(Como) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento 

de 

Expectativas 

PDI 
Propostas 

Atendidas 
8 

MEC/Setec 3 5 

Discentes 3 5 

Servidores Docentes e Tec. Adm. 3 5 

Conselhos 3 5 

Gestores 3 5 

Bolsistas/estagiários 2 5 

Organizações Parceiras 2 5 

Fornecedores Terceirizados 2 5 

Instâncias  

de 

participação 

Conselhos 
Conepex e 

Consup 
2 

Participação dos stakeholders 3 5 

Representatividade 3 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gestão  

de 

Stakeholders 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PDI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eixo 4 - 

PDI; Itens: 
2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 

2.5, 2.6, 

2.7, 2.9, 

3.7, 3.8, 

3.9, 3.10, 

3.11, 3.12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

22 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.2. Coerência entre o PDI e as 

atividades de ensino de graduação e de 

pós-graduação. 

3 5 

2.3. Coerência entre o PDI e as práticas 

de extensão. 
3 5 

2.4. Coerência entre o PDI e as 

atividades de pesquisa/iniciação 

científica, tecnológica, artística e 
cultural. 

3 5 

2.5. Coerência entre o PDI e as ações 

institucionais no que se refere à 

diversidade, ao meio ambiente, à 

memória cultural, à produção artística e 

ao patrimônio cultural. 

3 5 

2.6. Coerência entre o PDI e as ações 

institucionais voltadas para o 

desenvolvimento econômico e social. 

3 5 

2.7. Coerência entre o PDI e ações de 
responsabilidade social: inclusão social. 

3 5 

2.8. Coerência entre o PDI e ações 

afirmativas de defesa e promoção dos 

direitos humanos e igualdade étnico-

racial. 

3 5 

2.9.Internacionalização: 
coerência entre o PDI e as ações 

institucionais (aplica-se quando previsto 

no PDI). 

NSA 5 

3.7. Comunicação da IES com a 

comunidade externa. 
2 5 

3.8. Comunicação da IES com a 

comunidade interna. 
3 5 

3.9. Programas de atendimento aos 

estudantes. 
3 5 

3.10. Programas de apoio à realização 
de eventos internos, externos e à 

produção discente. 

3 5 

3.11. Política e ações de 

acompanhamento dos egressos. 
2 5 

3.12. Atuação dos egressos da IES no 
ambiente socioeconômico. 

2 5 

4.1. Política de formação e capacitação 

docente. 
4 5 

4.2. Política de formação e capacitação 

do corpo técnico-administrativo. 
3 5 

4.3. Gestão institucional. 3 5 

4.4. Sistema de registro acadêmico. 3 5 

4.5. Sustentabilidade financeira. 4 5 

4.6. Relação entre o planejamento 

financeiro (orçamento) e a gestão 

institucional. 

4 5 

4.7. Coerência entre o plano de carreira 

e a gestão do corpo docente 
4 5 

4.8. Coerência entre o plano de carreira 

e a gestão do corpo técnico-

administrativo 

3 5 

TOTAL 91 160 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Quanto à dimensão da operacionalização, o atendimento das expectativas dos 

stakeholders bolsistas/estagiários, as organizações parceiras e os fornecedores terceirizados 

também obtiveram o conceito 2, insuficiente, por não ter constado a sua identificação, e 

consequentemente o levantamento e o atendimento de suas expectativas. 

Há que se observar ainda que, no que concerne à gestão de stakeholders, o IFG ainda 

não possui ações institucionais de internacionalização. A comunicação com a comunidade 

externa é considerada insuficiente, assim como as políticas e ações de acompanhamento de 

egressos e a atuação dos egressos da IES no ambiente socioeconômico. 

A seguir, serão discutidos esses resultados obtidos, com objetivo de analisá-los à luz 

da teoria, o que embasará um plano de intervenção para o enfrentamento dos gargalos 

evidenciados na aplicação do modelo de gestão estratégica e participativa. 

Apresentada a aplicação do modelo de gestão estratégica e participativa, pôde-se 

identificar gargalos na dimensão da gestão estratégica, dos stakeholders envolvidos e como 

está sendo executado o planejamento previsto no PDI e quão distante o IFG está do conceito 

muito bom ou excelente em cada um dos itens de análise.  

À luz do modelo proposto, pode-se analisar o planejamento e a avaliação institucional 

quanto aos elementos de gestão estratégica (o quê), aos stakeholders (quem), à 

operacionalização (como). Nesse sentido, verifica-se com clareza o resultado da avaliação de 

recredenciamento e em que especificamente a instituição necessita aprimorar, para que se 

possa obter um conceito muito bom ou excelente na avaliação de recredenciamento do MEC, 

com o estabelecimento de uma gestão estratégica e participativa. 

Nota-se que, na perspectiva da gestão estratégica, especialmente quanto ao elemento 

de planejamento e controle (Eixo 1 do PDI), o IFG obteve o conceito 2 (insuficiente) em 

todos os itens de avaliação, o que evidencia um gargalo na gestão estratégica da organização 

em estudo. Esse gargalo no planejamento pode afetar o funcionamento das demais funções da 

organização, uma vez que o planejamento é considerado na literatura como a principal função 

da Administração, pois é a função em que se concebe a estratégia e em que se estabelecem a 

metas, os objetivos, para que se possa organizar os recursos, dirigir as pessoas e controlar os 

resultados da organização (SOBRAL; PECI, 2008).  

Consequentemente, evidencia-se que, em razão da importância do planejamento, ações 

de intervenção para o enfrentamento desses gargalos podem gerar resultados que afetarão 
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positivamente as demais funções organizacionais. Isso porque, de um lado, o planejamento 

bem realizado proporciona senso de direção à organização; maximiza a eficiência no uso dos 

recursos disponíveis; define parâmetros de controle; dentre outros, cumprindo, portanto, a sua 

função básica de definir o que deve ser realizado (objetivos) e como deve ser realizado 

(planos) (SOBRAL; PECI, 2008). De outro lado, de acordo com Matus (1991), com a 

ausência do planejamento, a organização estaria sob o domínio do improviso, o que poderia 

trazer resultados negativos para ela, especialmente às Instituições de Ensino Superior que são 

formadoras de opinião e que possuem grande relevância para o desenvolvimento científico e 

tecnológico da sociedade. 

No que concerne ao controle, percebe-se que essa função está diretamente ligada ao 

planejamento, uma vez que o controle é fundamental para que as estratégias sejam realizadas 

conforme o planejado. O alcance dos objetivos organizacionais depende do monitoramento 

dos resultados ao longo do processo, para que sejam realizados os ajustes necessários. O 

controle, portanto, requer a medição de desempenho, a comparação do desempenho com as 

metas estabelecidas e as medidas corretivas para que o planejado seja realizado (CERTO; 

PERTER, 2010). 

Quanto ao propósito organizacional, caracterizado pela identidade organizacional, 

consubstanciada na missão, na visão, na abrangência, nos princípios e nos valores, observa-se 

que no PDI do IFG não consta nem a visão, nem os valores. A visão consiste no 

direcionamento da organização, aonde ela almeja chegar, para onde será direcionado os seus 

esforços (FERNANDES; BERTON, 2012). Assim, a organização que não tem visão terá 

dificuldades de direcionar sua estratégia, o que poderá acarretar o desperdício de recursos. Os 

valores, por sua vez, são as características, qualidades ou virtudes que a organização valoriza 

no relacionamento com os seus stakeholders (COSTA, 2007). Nesse sentido, como os valores 

compõem a identidade organizacional, é importante a sua expressão para o bom 

relacionamento com os stakeholders da organização e, por conseguinte, uma gestão 

participativa.  

Diante dos resultados da aplicação do modelo no IFG, referente à gestão estratégica, 

observa-se que é de grande valia a adoção de ações corretivas que visem ao enfrentamento 

desses gargalos institucionais evidenciados na aplicação do modelo. Isso se justifica em razão 

da previsão legal da elaboração do PDI e a adoção da gestão estratégica (BRASIL, 2006) e, 
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sobretudo, em razão do atendimento das expectativas dos stakeholders, esses que são vitais 

para qualquer organização. 

Na dimensão do stakeholder (quem), que compreende os elementos essenciais de 

identificação de stakeholders e levantamento de expectativas, observa-se que a importância da 

identificação dos stakeholders da organização para que sejam levantadas as suas expectativas 

e realizada a sua gestão (FREEMAN, 1984). Assim, Schiavoni et al. (2013) destaca que a 

sobrevivência das organizações está associada aos seus stakeholders. Clarkson (1995) ressalta 

a importância do stakeholder primário, afirmando que se algum grupo se tornar insatisfeito, 

no todo ou em parte, a organização será seriamente prejudicada, podendo até ser incapaz de 

continuar suas atividades. Percebe-se, então, que a identificação, o levantamento das 

expectativas e o gerenciamento dos stakeholders devem ser preocupações constantes por parte 

das organizações, sendo esses fatores estratégicos para a seu desempenho e sobrevivência. 

No caso do IFG, essa identificação é parcial, uma vez que consta no PDI os 

stakeholders primários, identificado como comunidade acadêmica (discentes, servidores 

docentes e técnico-administrativos), o MEC/Setec, os conselhos e os gestores, mas não 

identificados os seguintes stakeholders primários: bolsistas/estagiários, organizações parceiras 

e fornecedores e terceirizados. O que compromete o levantamento das respectivas 

expectativas e o seu gerenciamento.  

Quanto à operacionalização, nota-se que o elemento essencial de atendimento das 

expectativas dos stakeholders está diretamente associado ao elemento da identificação dos 

stakeholders, sendo que esse último condiciona o primeiro. Dessa maneira, o IFG obteve o 

conceito 2 (insuficiente) no atendimento das expectativas de três dos seus oito stakeholders, 

quais sejam, bolsistas/estagiários, organizações parceiras e fornecedores terceirizados, em 

razão de não ter sido realizada a sua identificação. Quanto ao indicador que trata das ações de 

internacionalização, o IFG não as possui, por isso não foi avaliada. Nota-se também que a 

comunicação com a comunidade externa é insuficiente − o que indica problemas de 

comunicação com os stakeholders secundários. Outro indicador que merece destaque é da 

política de acompanhamento de egressos que também é considerada insuficiente, isso também 

indica problemas no atendimento das expectativas dos discentes. 

 No que concerne às instâncias de participação, destacam-se os dois conselhos de nível 

estratégico, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepex), de natureza consultiva e o 

Conselho Superior (Consup), de natureza deliberativa, que ambos apresentam a participação 
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da comunidade acadêmica e dos gestores institucionais. A participação dos stakeholders 

nessas instâncias tem uma importância estratégica, porque são as instâncias responsáveis por 

apreciar e deliberar a respeito da gestão organizacional e das políticas e das ações em relação 

aos stakeholders. 

Diante da análise da aplicação do modelo de gestão estratégica e participativa proposto 

com três dimensões (gestão estratégica, teoria do stakeholder e operacionalização), percebe-se 

que ele funciona de maneira articulada de dinâmica, em que uma perspectiva se articula com a 

outra de maneira integrada. Ou seja, a gestão estratégica, com os seus elementos de 

planejamento e controle, propósito organizacional e PDI articula-se com a perspectiva dos 

stakeholders, que considera as partes interessadas e que interessam à instituição, sendo esses 

indivíduos ou grupos vitais para a organização e, por isso, devem ser considerados na gestão 

estratégica. A dimensão da operacionalização é a parte instrumental do modelo que conecta a 

gestão estratégica com a teoria do stakeholder, viabilizando a aplicação do modelo em uma 

Instituição de Ensino Superior, no caso dessa pesquisa, no IFG.  

Com base no resultados e análises apresentadas, identificam-se os principais gargalos 

da avaliação e em que o IFG necessita de um plano de intervenção para a obtenção de 

melhores resultados nas avaliações tanto interna quanto externas. Diante disso, com base na 

aplicação do modelo, será proposto a seguir um plano de ação que visa corrigir os gargalos 

discutidos nessa seção, para que o IFG possa obter melhores avaliações futuras, sobretudo um 

melhor desempenho organizacional com vistas ao atendimento das expectativas de seus 

stakeholders. 
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8 PROPOSTA DE PLANO DE INTERVENÇÃO  

Nesta seção, será apresentada uma proposta de intervenção para o IFG, no sentido de 

orientar ações corretivas, com vistas a melhorar o desempenho organizacional e, por 

conseguinte, o conceito obtido por essa IES tanto nas avaliações internas realizadas pela CPA 

quanto nas avaliações externas realizadas pelo MEC. Esta proposta de intervenção tem por 

base a aplicação do modelo de gestão estratégica e participativa, que evidenciou gargalos de 

gestão estratégica, teoria do stakeholder e de operacionalização, consubstanciados na 

obtenção dos conceitos 1 (não há) e 2 (insuficiente), que deverão ser objeto de ações 

corretivas.  

Nesse sentido, no que concerne à gestão estratégica, diante dos resultados obtidos 

quanto ao planejamento e ao controle, deverão ser adotadas medidas para melhorar o 

desempenho da organização em cada indicador. Assim, a evolução institucional a partir de 

processos de planejamento e avaliação pode ser aperfeiçoada com a condução da Comissão 

Própria de Avaliação e o envolvimento dos stakeholders primários da organização para a 

construção de uma metodologia de avaliação, com estabelecimento de um cronograma, que 

compreenda as fases da avaliação e que fixe o prazo máximo de entrega da avaliação, para 

então se realizar a análise e a elaboração do plano de melhoria. Essa evolução institucional 

deverá ser disponibilizada no site da CPA, com atualizações frequentes, de maneira a se 

construir um histórico da avaliação de maneira transparente e com ampla divulgação tanto 

para os stakeholders primários da Instituição quanto para os stakeholders secundários. 

Atinente aos projetos e processos de autoavaliação, esse aspecto poderá ser 

aperfeiçoado a partir da definição de indicadores para as metas estabelecidas no PDI, para que 

se tenham índices que serão utilizados para o monitoramento do cumprimento das metas 

estabelecidas, facilitando o controle e as correções necessárias para o alcance das metas 

estabelecidas no PDI. Adicionalmente, o estabelecimento de um processo formal de avaliação 

auxilia no controle de execução das fases da avaliação. 

A participação da comunidade acadêmica poderá ser promovida por meio de eventos e 

constituição de grupos ou comissões de trabalho nos processos de autoavaliação, incentivando 

a participação. O estabelecimento de processos participativos contribui para que sejam 

atendidas as expectativas do stakeholders primários. 
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Quanto à divulgação das análises dos resultados do processo de autoavaliação, para 

que seja eficaz, deve-se criar um plano de comunicação, prevendo a ampla divulgação do 

resultado da autoavaliação e da avaliação externa, por e-mail, site institucional, eventos para 

apresentação de resultados, banners, folders de divulgação, dentre outros. 

A respeito das análises, reflexões e proposições, é necessário, primeiramente, produzir 

resultados confiáveis com base em indicadores estabelecidos no PDI, para que assim se 

proceda às análises aprofundadas sobre essas avaliações. Para tanto, a CPA poderá constituir 

comissões compostas pela comunidade acadêmica para desenvolver as análises de resultados, 

reflexões e proposições. Isso poderá ser realizado por meio de eventos, como workshop 

(COSTA, 2007).  

A ausência da visão e dos valores poderá ser corrigida com a apresentação do 

propósito organizacional com inserção de um tópico no PDI que trate a respeito da missão, 

visão, abrangência, princípios e valores, caracterizando a identidade organizacional que 

servirá de base para a elaboração das estratégias do IFG.    

Os indicadores que tratam da infraestrutura, por sua vez, poderão ser corrigidos no 

planejamento, com metas que visem à melhoria da infraestrutura, especificamente para a 

adequação da sala dos professores; melhoria dos espaços para atendimento dos alunos; 

destinação de sala exclusiva para a CPA; destinação de estações de trabalho exclusivas para 

professores de tempo integral; e da melhoria dos espaços de convivência e da construção de 

um restaurante universitário. 

Destaca-se que essa dimensão de gestão estratégica possui grande importância em 

razão do seu conteúdo ser composto pelo elemento de planejamento e controle. Ou seja, 

adequações realizadas nesse elemento produzirá impacto positivo nas demais dimensões. 

Portanto, o Quadro 15 apresenta uma proposta de plano de intervenção para o IFG, referente 

à dimensão de gestão estratégica.  

  



96 

 

 

Quadro 15 – Plano de intervenção proposto para o IFG (gestão estratégica) 

Indicadores Stakeholders Problemas Ações Corretivas Resultado Esperado Andamento 

1.1 Evolução 

institucional a 

partir dos 

processos de 

Planejamento e 

Avaliação 

Institucional. 

CPA + 

Stakeholders 

primários 

Atrasos, definição de 

comissão, comissão 

provisória, e elaboração de 

relatórios da CPA, assim 

como a metodologia 

aplicada. 

Definir metodologia de avaliação; 

cronograma de avaliação. 

Estabelecer prazo máximo para a 

avaliação de divulgação do 

resultado. 

Site da CPA com atualizações 

frequentes e histórico de avaliação, 

com ampla divulgação à 
comunidade acadêmica. 

Histórico de evolução 

institucional; site com 

informações atualizadas 

sobre a CPA e os resultados 

das autoavaliações; plano de 

melhoria construído por 

meio da autoavaliação, com 

participação dos 
stakeholders. 

A ser 

implantado 

1.2 
Projeto/processo 

de autoavaliação 

institucional. 

CPA + 

Stakeholders 

primários 

Inexistência de evolução 

institucional em relação a 

processos de planejamento 
e avaliação. Quebra de 

sequência no processo de 

avaliação institucional. 

Processo de autoavaliação 

ineficiente. 

Definir indicadores para as metas 

estabelecidas no PDI; 
monitoramento e avaliação das 

metas; estabelecer processo formal 

de autoavaliação com cronograma 

de realização. 

Processo estruturado de 

autoavaliação. Ampla 

divulgação da autoavaliação 

com o envolvimento dos 
stakeholders primários, tanto 

na autoavaliação quanto no 

plano de melhoria. 

Comunicação com os 

stakeholders, pelo site, e-

mail, redes sociais etc. 

A ser 

implantado 

1.3 utoavaliação 

institucional: 
participação da 

comunidade 

acadêmica. 

CPA + 
Stakeholders 

primários 

Processo de autoavaliação 
incipiente, com discreta 

participação da 

comunidade acadêmica. 

Prover eventos e grupos de 

trabalho/comissões para a 
participação dos stakeholders no 

processo de autoavaliação, 

incentivando a participação. 

Participação efetiva da 
comunidade acadêmica no 

processo de autoavaliação. 

A ser 

implantado 

1.4 

Autoavaliação 

institucional e 

avaliações 

externas: análise 
e divulgação dos 

resultados. 

CPA + 

Stakeholders 

primários 

Divulgação das análises 

dos resultados do processo 

de autoavaliação ocorre de 

maneira insuficiente. 

Criar plano de comunicação com 

os stakeholders. Promover ampla 

divulgação dos resultados da 

autoavaliação e da avaliação 

externa, por e-mail, site 

institucional, apresentações de 
resultados, banners e folders de 

divulgação etc. 

Comunicação eficaz com os 

stakeholders com ampla 

divulgação do processo de 

avaliação dos seus 
resultados. 

A ser 

implantado 

1.5 Elaboração 

do relatório de 

autoavaliação. 

CPA + 

Stakeholders 

primários 

Insuficientes. Poucas 

análises, reflexões e 

proposições. Não entregou 

os relatórios de 2013 e 
2014. 

Criar comissões coordenadas pela 

CPA e compostas por stakeholders 

primários para desenvolver as 

análises dos resultados, reflexões e 

proposições. Promover a 
participação da comunidade 

acadêmica nas análises e 

proposições por meio de eventos.  

Efetivação das análises, 

reflexões e proposições a 

respeito das autoavaliações 

institucionais, com ampla 
participação dos 

stakeholders primários. 

A ser 

implantado 

Visão 

CPA + 

Stakeholders 
primários 

Ausência de visão 

Expressar o propósito 

organizacional no PDI, 

caracterizando a identidade 
organizacional. 

Visão da organização, para 

onde a IFG irá concentrar 
suas estratégias. 

A ser 

implantado 

Valores 

CPA + 

Stakeholders 

primários 

Ausência de valores 

Expressar o propósito 
organizacional no PDI, 

caracterizando a identidade 

organizacional. 

Conjunto de valores 
apreciados pela organização 

no relacionamento com os 

seus stakeholders 

A ser 

implantado 

5.4 Sala(s) de 

professores 
Gestores 

Insuficientes. Dimensões 

inadequadas para a 

quantidade de professores 

Ampliar sala dos professores para 

que seja compatível com a 

quantidade de professores 

Sala no tamanho adequado 

para atender a quantidade de 

professores do campus 

A ser 

implantado 

5.5 Espaço para 
atendimento aos 

alunos 

Gestores 
Insuficiente. Apresenta 

problemas de conservação 

Realizar reforma para ampliar 
espaço para o atendimento aos 

alunos, cuidando de sua 

conservação. 

Espaço suficiente e 
adequado, com a 

infraestrutura necessária para 

o atendimento de alunos. 

A ser 

implantado 

5.6 

infraestrutura 

para CPA 

CPA +  

Gestores 

Insuficiente. Uso da sala 

compartilhado com outras 

comissões 

Destinar uma sala exclusiva para a 

CPA, com a infraestrutura 

necessária para o desempenho de 

suas atividades. 

Ambiente de trabalho 

adequado com infraestrutura 

para a realização das 

atividades da CPA. 

A ser 

implantado 

5.7 Gabinetes/ 

estações de 

trabalho para 

professores 

Tempo Integral 

− TI  

Gestores 

Inexistência de gabinetes 

individuais para 

professores de tempo 

integral 

Aquisição de gabinetes individuais 

e estações de trabalho para 

professores de tempo integral. 

Destinar espaço adequando para o 

trabalho desses docentes. 

Gabinetes/ estações de 

trabalho para professores de 

tempo integral. 

A ser 

implantado 

5.16 Espaços de 

convivência e 

alimentação 

Gestores 

Insuficiente quanto ao 

atendimento das 

necessidades institucionais 

Construir restaurante universitário 

Espaço de convivência e 

alimentação adequados aos 

stakeholders que se 

alimentam no IFG. 

A ser 

implantado 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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A respeito da dimensão da teoria do stakeholder, percebe-se que os problemas 

evidenciados na aplicação do modelo de gestão estratégica e participativa são oriundos da não 

identificação e classificação dos stakeholders do IFG, o que acarretou, por conseguinte, o não 

levantamento das expectativas de alguns desses stakeholders. Por isso, as ações corretivas se 

concentram no mapeamento desses stakeholders, para que então sejam levantadas as suas 

expectativas. O Quadro 16 apresenta um plano de intervenção referente à dimensão da teoria 

do stakeholder. 

Quadro 16 – Plano de intervenção proposto para o IFG (teoria do stakeholder) 

Indicadores Stakeholders Problemas Ações Corretivas 
Resultado 

Esperado 
Andamento 

Bolsista/ 
Estagiários 

CPA + 

stakeholders 

primários 

Não há a 

identificação desse 
stakeholder na 

organização. 

Criar mapa de 
stakeholders com a 

identificação e 

classificação em primários 
e secundários. 

Mapa de stakeholders do 
IFG 

A ser 
implantado 

Organizações 

Parceiras 

CPA + 

stakeholders 
primários 

Não há a 
identificação desses 

stakeholder na 

organização. 

Criar mapa de 

stakeholders com a 

identificação e 
classificação em primários 

e secundários. 

Mapa de stakeholders do 

IFG 

A ser 

implantado 

Fornecedores  

terceirizados 

CPA + 

stakeholders 

primários 

Não há o 

levantamento de 

expectativas desse 

stakeholder na 

organização. 

Criar mapa de 

stakeholders com a 

identificação e 

classificação em primários 

e secundários. 

Mapa de stakeholders do 

IFG 

A ser 

implantado 

Bolsista/ 
Estagiários 

CPA + 

stakeholders 

primários 

Não há o 

levantamento de 

expectativas desse 
stakeholder  

Realizar o levantamento 

das expectativas desses 

stakeholders, após a sua 
identificação. 

Conhecer as expectativas 

dos stakeholders 

primários, para poder 
gerenciá-las 

A ser 
implantado 

Organizações 

Parceiras 

CPA + 
stakeholders 

primários 

Não há o 

levantamento de 

expectativas desse 
stakeholder 

Realizar o levantamento 

das expectativas desses 

stakeholders, após a sua 
identificação. 

Conhecer as expectativas 

dos stakeholders 

primários, para poder 
gerenciá-las 

A ser 

implantado 

Fornecedores  
terceirizados 

CPA + 

stakeholders 

primários 

Não há o 
levantamento de 

expectativas desse 

stakeholder 

Realizar o levantamento 
das expectativas desses 

stakeholders, após a sua 

identificação. 

Conhecer as expectativas 
dos stakeholders 

primários, para poder 

gerenciá-las 

A ser 
implantado 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

A dimensão da operacionalização apresenta como elementos essenciais o atendimento 

das expectativas dos stakeholders, as instâncias de participação e a gestão de stakeholders. O 

atendimento das expectativas dos stakeholders do IFG foi considerado insuficiente por não 

compreender os stakeholder primários: bolsistas/estagiários, organizações parceiras e 

fornecedores terceirizados. De maneira semelhante ao resultado obtido na dimensão da teoria 

do stakeholder, o atendimento das expectativas foi considerado insuficiente, também em 

razão da identificação – o que permite afirmar que a identificação dos stakeholders é condição 

sine qua non para o levantamento e atendimento das expectativas e gestão dos stakeholders. 

Desse modo, ações corretivas que se concentrem na identificação e classificação do 

stakeholders, como a construção de um mapa de stakeholder, produzirão efeito nos demais 

elementos afins, e conduzirão a um melhor desempenho social da organização. 
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Quanto aos elementos de gestão de stakeholders, especificamente a respeito dos 

indicadores que receberam o conceito NSA (não se aplica) e insuficiente, deverão ser 

desenvolvidas ações corretivas. Propõe-se que seja criado um projeto de internacionalização, 

que venha a promover parcerias com instituições estrangeiras, uma vez que não há, conforme 

avaliação realizada pelo MEC (2015), nenhuma previsão no PDI nesse sentido. A 

comunicação da IES com a comunidade externa é outro indicador que merece atenção e ações 

interventivas. Por isso, propõe-se a criação de um plano de comunicação com os stakeholders 

(primários e secundários) e a realização de atividades constantes de atualização do site 

institucional, ampla divulgação dos resultados de avaliações e a criação do site da ouvidoria 

com a possibilidade de reclamações via internet. Já para os indicadores de política de 

acompanhamento dos egressos e atuação a atuação deles no ambiente socioeconômico, 

propõe-se que seja efetivamente implantado o plano de acompanhamento dos egressos, com o 

uso de ferramentas que auxiliem no controle das fases do plano, como, por exemplo, um 

cronograma de implantação. O Quadro 17, a seguir, apresenta este plano de intervenção.  

Quadro 17 – Plano de intervenção proposto para o IFG (operacionalização) 

Indicadores Stakeholders Problemas Ações Corretivas Resultado Esperado Andamento 

Bolsista/ 

Estagiários 

CPA + 

stakeholders 
primários 

Não há o 

atendimento de 

expectativas desse 
stakeholder  

Realizar o atendimento 

das expectativas desse 
stakeholder. 

Melhor desempenho 

social da organização 

A ser 

implantado 

Organizações 
Parceiras 

CPA + 
stakeholders 

primários 

Não há o 
atendimento de 

expectativas desse 

stakeholder 

Realizar o atendimento 
das expectativas desse 

stakeholder. 

Melhor desempenho 
social da organização 

A ser 
implantado 

Fornecedores  

Terceirizados 

CPA + 

stakeholders 
primários 

Não há o 

atendimento de 

expectativas desse 
stakeholder 

Realizar o atendimento 

das expectativas desse 
stakeholders 

Melhor desempenho 

social da organização 

A ser 

implantado 

2.9 

Internacionalização: 
coerência entre o 

PDI e as ações 

institucionais 

CPA + Diretoria 

Executiva + 
Coordenação de 

Relações 

Internacionais 

Não existe previsão 

no PDI 

Estabelecer projetos de 

internacionalização, 
estabelecer parcerias 

com instituições 

estrangeiras. 

Ampliar as instituições 

parceiras, incluindo as 

Instituições de Ensino 

Superior estrangeiras. 

A ser 

implantado 

3.7 Comunicação da 
IES com a 

comunidade externa 

CPA + Diretoria 
Executiva + 

Diretoria de 
Comunicação 

Insuficiente, 

considerando o 

acesso da 
comunidade 

externa aos 
resultados de 

avaliações recentes 

e ouvidoria 

Criar plano de 

comunicação com os 
stakeholders. Manter o 

site institucional 
atualizado. Promover 

ampla divulgação dos 

resultados das 
avaliações. Criar site da 

ouvidoria. 

Comunicação eficaz 

com os stakeholders, 
com ampla divulgação 

dos resultados das 
avaliações. Ouvidoria 

em pleno 

funcionamento com 
recebimento de 

reclamação pelo site. 

A ser 

implantado 

3.11 Política e ações 

de acompanhamento 
dos egressos 

CPA +  
Conselhos + 

Pró-reitoria de 

Extensão 

Insuficiente. O 

plano de ações 

institucionais 
previsto para o 

acompanhamento 

de egressos não 
está implantado. 

Criar cronograma de 

implantação do plano 

de acompanhamento 
dos egressos. Implantar 

programa. 

Acompanhamento dos 

egressos. Atendimento 
das expectativas dos 

discentes, empresas, 

escolas, centros de 
pesquisa etc. 

A ser 

implantado 

3.12 Atuação dos 

egressos da IES no 

ambiente 
socioeconômico 

CPA +  
Pró-reitoria de 

Extensão 

Insuficiente. 

Prevista, mas as 

ações não foram 
implantadas. 

Criar cronograma de 

implantação do plano 
de acompanhamento 

dos egressos. Implantar 

programa. 

Acompanhamento dos 
egressos no ambiente 

socioeconômico 

A ser 

implantado 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Dados os resultados obtidos, nota-se que o plano de intervenção, para se realizar as 

adequações necessárias à obtenção de um conceito excelente, concentra-se na realização da 

gestão estratégica e participativa com planejamento e controle das ações da organização e 

com a participação dos stakeholders. Assim, é de fundamental importância a efetiva adoção 

dos elementos essenciais do modelo, especialmente o planejamento e o controle, uma vez que 

os principais gargalos evidenciados na avaliação ocorreram pela ausência ou deficiência 

dessas funções na gestão. Além disso, os resultados da aplicação do modelo apontaram a 

necessidade do envolvimento dos stakeholders em processos participativos e da efetiva 

comunicação da organização com esses stakeholders.  

Nessa perspectiva, com base no referencial teórico e na aplicação do modelo de gestão 

estratégica, propõe-se que a construção do PDI siga o processo de gestão estratégica 

composto pelas fases de análise, formulação e implantação (FERNANDES; BERTON, 2012), 

conforme a Figura 15, a seguir. 

Figura 15 – Processo de gestão estratégica para a construção do PDI do IFG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Fernandes e Berton (2012). 

Seguindo esse processo da gestão estratégica, o IFG poderá elaborar o seu plano 

estratégico, o PDI, realizando a análise do marco legal para concentrar sua estratégia no seu 
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foco de atuação, bem como uma análise tanto do ambiente externo quanto do ambiente 

interno, que poderá ser realizada com a ferramenta SWOT. 

Na fase da formulação, será identificado o propósito organizacional, com a missão, a 

visão, a abrangência, os princípios e os valores do IFG, para que então sejam estabelecidos os 

objetivos e as estratégias para cada área funcional. 

Para a implantação do PDI, propõe-se que seja adotado um sistema de gestão 

estratégica para administrar a estratégia de longo prazo, a exemplo do Balanced Scorecard, 

que poderá ser utilizado no Instituto Federal de Goiás para viabilizar processos gerenciais, tais 

como: 1) esclarecer e traduzir a missão, a visão e a estratégia; 2) comunicar e associar 

objetivos e medidas estratégicas; 3) planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas 

estratégicas; e melhorar o feedback e o aprendizado.  

Dessa maneira, o IFG terá à disposição ferramentas para realizar efetivamente as 

funções de planejamento e controle, com metodologia e processos claros de monitoramento e 

avaliação, composto por metas, indicadores para o cumprimento de ações estratégicas em um 

cronograma estabelecido. Essa clareza no planejamento e no controle favorece a comunicação 

com os stakeholders e a sua participação nos processos tanto de planejamento quanto de 

controle. Ações como a criação de processos participativos e plano de comunicação poderão 

promover o enriquecimento das análises, reflexões e debates e proposições constantes nas 

avaliações tanto internas quanto externas, realizadas seja pela CPA, seja pelo MEC. A 

consequência disso, é a melhora do conceito atribuído à organização nas avaliações, haja vista 

o cumprimento das exigências dos stakeholders. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal desta pesquisa foi propor um modelo de gestão estratégica e 

participativa. Para tanto, foi realizada revisão bibliográfica e pesquisa documental que 

possibilitou o levantamento de elementos essenciais de gestão estratégica e da teoria do 

stakeholder para a proposição de modelo gestão estratégica e participativa para as Instituições 

de Ensino Superior. Desta feita, foi realizada a aplicação do modelo no Instituto Federal de 

Goiás, a partir da avaliação de recredenciamento realizada pelo MEC, em 2015. Para a 

aplicação do modelo, foram identificados e classificados os stakeholders do IFG em primários 

e secundários; analisado o Plano de Desenvolvimento Institucional da Instituição e realizado 

um diagnóstico da organização com o modelo proposto, o que possibilitou o seu refinamento 

para a operacionalização. 

Observou-se que a aplicação do modelo no IFG poderá contribuir para o 

aperfeiçoamento da gestão da Instituição, servindo de base para futuras aplicações em outras 

IES. O modelo proposto poderá auxiliar na elaboração e avaliação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, oferecendo elementos de gestão estratégica e participativa para 

o cumprimento dos objetivos institucionais, o que poderá oportunizar melhor uso dos recursos 

disponíveis com participação efetiva de seus stakeholders. Consequentemente, isso promoverá 

uma melhor gestão da educação, com melhores resultados tanto na avaliação interna, realizada 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), quanto na avaliação externa, realizada pelo MEC. 

Assim, percebe-se que o modelo proposto responde ao problema de pesquisa, uma vez 

que em seu conteúdo são apresentados os elementos de gestão estratégica e participativa nos 

IF que atendem as exigências do MEC com relação aos instrumentos de credenciamento e 

recredenciamento para a melhoria do conceito de qualidade obtido nas avaliações. O que foi 

constatado com a aplicação do modelo, em que se pôde evidenciar os principais gargalos 

institucionais que ensejaram um plano de intervenção com medidas corretivas para a melhoria 

do desempenho organizacional e, consequentemente, para a obtenção de um melhor conceito 

nas avaliações institucionais. 

Portanto, essa pesquisa oferece contribuição tecnológica, no sentido de se propor um 

modelo que une a gestão estratégica à teoria do stakeholder, por meio de uma perspectiva de 

operacionalização; e contribuição social, haja vista que a aplicação do modelo de gestão 

estratégica e participativa em Instituições de Ensino Superior contribui para gestão democrática 

da educação e para a melhoria do desempenho social da organização. 



102 

 

 

Esta pesquisa não teve a pretensão de esgotar o estudo sobre o tema, mas lançar luz à 

gestão estratégica associada à teoria do stakeholder aplicadas às IES. Para o aperfeiçoamento e 

validação do modelo de gestão estratégica e participativa, deverão ser realizados estudos e 

avaliações em diferentes IES que utilizam o PDI como instrumento de gestão estratégica. 

Assim, o modelo proposto poderá ser aperfeiçoado, a partir da aplicação nas IES e da crítica da 

comunidade acadêmica.  
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