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RESUMO 
 

Esta tese trata da comunicação como instrumento de inteligência empresarial numa 

instituição de ensino superior. Ela pretende demonstrar que a comunicação agrega vantagem 

competitiva às organizações que atuam no mercado educacional. O presente trabalho se 

fundamenta em referenciais teóricos das ciências da Comunicação e de Planejamento 

Estratégico, e seus procedimentos metodológicos incluem, além de revisão bibliográfica 

extensiva e análise de documentos, a técnica da observação participante, com o 

acompanhamento das atividades do grupo de trabalho intitulado “Comunicação e Integração” 

– entre os anos 2003 e 2005, que integrava o Planejamento Estratégico da UMESP – 

Universidade Metodista de São Paulo. Ao final do trabalho, buscou-se mapear as condições 

necessárias para que a comunicação se constitua efetivamente num processo de inteligência 

empresarial, incorporando-se à gestão estratégica das organizações. Admitimos que a 

Comunicação Empresarial ainda tem de vencer alguns desafios e que eles, necessariamente, 

não são fáceis de serem superados. É necessário considerar sempre que a Comunicação 

Empresarial não flui no vazio, não se realiza à margem das organizações, mas está 

umbilicalmente associada a um particular sistema de gestão, a uma específica cultura 

organizacional e que é expressão, portanto, de uma realidade concreta. Para que a 

Comunicação Empresarial seja assumida como estratégica, essa condição deverá ser 

favorecida pela gestão, pela cultura e mesmo pela alocação adequada de recursos (humanos, 

tecnológicos e financeiros), pois sem os quais ela não se realiza. Logo, se estes pressupostos 

não estiverem devidamente satisfeitos, será prematuro concluir pelo caráter estratégico da 

Comunicação Empresarial. Mais ainda: a comunicação não será estratégica em função 

unicamente do trabalho mais ou menos competente dos profissionais de comunicação. Há 

exigências outras que, infelizmente, fogem ao seu controle. Em resumo, nesse trabalho são 

analisadas três questões centrais. A primeira delas diz respeito ao conceito de estratégia. A 

segunda refere-se ao chamado “ethos” organizacional em que se insere a prática 

comunicacional. Finalmente, são examinadas as condições básicas para que a comunicação 

estratégica realmente prevaleça. 

 

Palavras-chave: processo comunicacional; gestão e estratégia empresarial; comunicação 

empresarial. 
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RESUMEN 
 

Esta tesis tendrá una discusión sobre comunicaciones como instrumento de la 

inteligencia de negocio en un ambiente de la universidad. Ella se prepondrá demostrar que las 

comunicaciones agregarán ventaja competitiva a las organizaciones que participan en el 

mercado educativo. La actual investigación justificará en las referencias teóricas de la ciencia 

de comunicaciones y del planeamiento estratégico y de los procedimientos metodológicos que 

incluye, más lejos en el análisis bibliográfico extenso de la revisión y de documentos, la 

técnica de la observación de participante, como el pozo de las actividades del grupo del 

estudio de Comunicación y de la Integración entre los años de 2003 hasta 2005, eso integró el 

planeamiento estratégico de la UMESP- Universidad Metodista de São Paulo. En el final de la 

tesis, buscado para construir un mapa las condiciones necesarias de comunicaciones para 

establecer con eficacia en el proceso de la inteligencia de negocio, incorporando la gerencia 

estratégica de las organizaciones. Tenemos que reconocer que la comunicación del negocio 

todavía tiene que tener éxito en algunos desafíos y algunos de ellos, no son necesariamente 

fáciles de superar. Es esencial considerar siempre que la comunicación del negocio no fluye 

en el espacio vacío; y tampoco logra en el margen de la organización, pero todavía 

internamente se asocia a un sistema particular de la gerencia, a una cultura de organización 

específica, y es una expresión, por lo tanto, de una realidad tangible. Para la comunicación del 

negocio a asumir como estratégico esta voluntad de la condición beneficiada a la gerencia, 

cultura de organización así como la asignación de recursos adecuada por ejemplo (gente, 

tecnología, las finanzas), sin ella no se convierte en realidad. Entonces, si éstos presupuestos 

no están satisfechos, será prematuro concluir el carácter en el estratégico de la comunicación 

del negocio. No obstante, la comunicación no será tan estratégica como en la única función 

del trabajo de más o menos competente de los profesionales de comunicaciones. Hay algunos 

requisitos, desafortunadamente, que no tenemos control de ellas. En escrito, esta tesis 

analizará tres preguntas centrales. Primer, preocupaciones el concepto estratégico. El segundo 

se puede nombrar el "ethos" de organización que inserta la práctica del comunicación.  

Finalmente, estudiamos las condiciones básicas a las comunicaciones estratégicas que 

realmente prevalecen. 

 

Palabras claves: Proceso de la comunicación; estrategia de la gerencia y de negocio; 

comunicación del negocio. 
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ABSTRACT 
 

This thesis will have a discussion about Communications as an instrument of business 

intelligence in a university environment. She will intend to demonstrate that Communications 

will add competitive advantage to the organizations that take part in the educational market. 

The present research will justify in theoretical references of the Science of Communications 

and of the Strategic Planning and the methodological procedures which includes, farther on 

the extensive bibliographic revision and documents analysis, the technique of participant 

observation, as the well the group activities of the study of “Communications and Integration” 

– between the years of 2003 until 2005, that integrated the Strategic Planning of UMESP- 

Methodist University of São Paulo. At the end of the thesis, searched to construct a map the 

necessary conditions of communications to constitute effectively in the process of business 

intelligence, incorporating the Strategic Management of the organizations. We have to 

acknowledge that Business Communication still has to succeed in some challenges and some 

of them, necessarily, are not easy to overcome. It is essential to consider always that Business 

Communication doesn’t flow in the empty space; it doesn’t accomplish at the organization 

margin, but still is internally associated with a particular system of management, to one 

specific organizational culture, and it is a expression, therefore, of a tangible reality. In order 

to the Business Communication to assume as strategic this condition will favored to the 

management, organizational culture as well as the adequate allocation of resources such as 

(people, technology, finance), without it doesn’t become reality. Then, if these presupposed 

are not satisfied, it will be premature to conclude the character in the Strategic of Business 

Communication. Still, the communication will not be as strategic as in the only function of the 

work of more or less competent of the professionals of communications. There are some 

requirements, unfortunately, that we don’t have control of them. In brief, this thesis will 

analyze three central questions. The first one, concerns the strategic concept. The second can 

be named “ethos” organizational which inserts the communicational practice. Finally, we 

study the basic conditions to the strategic communications that really prevails.  

 

Keywords: Communication process; management and business strategy; business 

communication.  
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INTRODUÇÃO 
Quando o autor deste trabalho realizou a sua pesquisa para a dissertação no Mestrado 

em Administração, percebeu que as dificuldades encontradas em um processo de 

Planejamento Estratégico era, entre outros itens, a disseminação das ações estratégicas, pois 

muitas vezes havia ruídos na comunicação inter e intra-áreas das organizações, o que 

acarretava o não-cumprimento total dos objetivos propostos. Para viver numa organização 

complexa, interdisciplinar, multicultural, conectada em rede e extremamente competitiva, 

entende-se que se faz necessário o compartilhar de informações. Com isso, surge a 

necessidade de fazer circular a informação nas mais diversas áreas de uma organização, 

porém de forma harmônica, clara e não tendenciosa, o que nos leva a perceber que a 

comunicação pode ser utilizada como processo de inteligência empresarial.  

Adicionalmente percebeu-se por meio da pesquisa realizada anteriormente que 

também se faz necessário observar a cultura organizacional e o modelo de estrutura 

organizacional. As organizações necessitam estabelecer um canal direto para cada público-

alvo, pois estes apresentam necessidades e interesses distintos, e a cultura e a estrutura 

vigentes na organização podem ou não facilitar esse processo.  

Embora vários autores tenham relatado a importância do Planejamento Estratégico 

como fator relevante para a competitividade, observa-se uma carência de estudos que 

relacionem a importância da comunicação como uma ferramenta essencial em processos que 

levem em conta o pensar estratégico.  

Do ponto de vista científico o presente estudo contribui, em função da lacuna 

observada no conhecimento sistematizado, sobre o tema comunicação empresarial em 

Planejamento Estratégico e em particular num ambiente educacional. A originalidade desse 

trabalho fundamentou-se no reconhecimento de que o processo comunicacional também 

aborda aspectos impactantes referentes a influência da cultura organizacional e modelo de 

estrutura empresarial vigentes no momento do estudo, sendo construído como uma reflexão 

que pertence não somente a extensão do conhecimento acadêmico, mas sim de poder ser útil a 

todas as organizações de ensino que venham a implantar Planejamento Estratégico e desejam 

utilizar o processo comunicacional como uma ferramenta de inteligência. 

Hoje a excelência e a qualidade na área da educação que abrangem as universidades 

filantrópicas já são fatores de diferenciação e até mesmo de posicionamento. As exigências 

atuais dos corpos discente e docente e da sociedade em geral, estão fazendo com que, no 

futuro próximo, todas as universidades se estabeleçam num patamar de qualidade desejável e 
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satisfatório. Assim, o que realmente diferenciará uma universidade de outra será a sua 

capacidade de atingir novos patamares de excelência. A criação de novos serviços, por sua 

vez, é uma tarefa que deverá ser introduzida no presente. Esforços para planejar 

estrategicamente são cruciais para garantir a capacidade de sustentação de uma organização 

nos dias atuais, e, com isso, as universidades devem estar conscientes de que o pioneirismo 

representa, muitas vezes, vantagem competitiva. 

Essa competição diária frente à concorrência tem de ser responsabilidade de todo o 

corpo acadêmico e técnico-administrativo, e não apenas dos reitores ou pró-reitores de uma 

universidade, ou seja, a atividade de conceber planos estratégicos, conforme Amaru (1995, 

p.30), não mais deverá “se concentrar apenas na cúpula de cada organização ou em uma 

unidade de gestão, ela deverá contar com a participação de todos que serão diretamente 

envolvidos com a implantação do plano”. Isso garantirá o sucesso da administração 

estratégica numa universidade e em todos os seus campi que dela fazem parte. É importante 

estar atento para as oportunidades futuras que muitas vezes podem estar relacionadas com 

competências internas da organização e que deverão ser desenvolvidas. 

No estudo que se segue, um panorama atual da UMESP – Universidade Metodista de 

São Paulo será fornecido; no entanto, ressalta-se que este é apenas um marco inicial de um 

processo que deverá se dar de forma contínua e natural, fomentando um repensar constante da 

importância de se perceber a comunicação como um processo de inteligência empresarial em 

Planejamento Estratégico. Atualmente as instituições de ensino brasileiras, em especial as 

consideradas filantrópicas, estão vivenciando um processo de turbulência e de transformação. 

Conseqüentemente, essas organizações devem se preparar para sobreviver às mudanças e às 

necessidades críticas de mercado, potencializando suas ações nesta direção. Para tanto, um 

profundo conhecimento de todos os fatores que, direta ou indiretamente, influem no 

desempenho da organização deve ser estimulado. 

Esse processo de autoconhecimento e discernimento constitui a visão estratégica que 

uma instituição na área educacional deve procurar desenvolver. Uma visão estratégica implica 

uma visão holística. Uma universidade, nesta perspectiva, perpassa os limites institucionais 

integrando-se à sociedade. A universidade não mais deverá ser vista como uma única 

entidade, e sim como mais uma entidade que, associada a outras, forma um todo. A 

compreensão de como se forma e de como atua esse todo se faz necessária.  

De fato, antes de entrarmos no âmbito da universidade, devemos analisar como está 

estabelecido o macroambiente onde ela atua. Para tanto, a busca de um conhecimento de 

forma continuada do mercado e de como ele está impactando sobre a organização (e por que 
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não de como a universidade impacta sobre o mercado) se torna crucial. Esse entendimento 

viabilizará uma transformação paradigmática na instituição, modelos mentais serão quebrados 

e novas maneiras de visualizar a realidade surgirão. A assimilação de novas barreiras, 

tendências e requisitos será então automática. O processo de criação de valor então será sutil e 

contínuo. 

Como pode ser percebido, partiremos de um conhecimento do todo para 

compreendermos uma parte. Nossa intenção com isso é estimular o desenvolvimento de uma 

visão estratégica desmembrada em todos os níveis da organização, bem como perceber como 

o processo comunicacional foi usado como ferramenta viabilizadora. 

Logo, o presente trabalho justifica-se na necessidade de um maior volume de 

informações que permita acompanhar as mudanças em particular ocorridas em função das 

novas ações governamentais na área da educação, assim como para incentivar o 

desenvolvimento de estudos de maior amplitude para a compreensão da importância da 

comunicação em processos dessa natureza num ambiente educacional.  

Este trabalho, em sua metodologia, tomou como base um Estudo de Caso, buscando 

ampliar o conhecimento existente sobre o tema por meio do reconhecimento da importância 

da comunicação em processos de Planejamento Estratégico, das variáveis aí presentes e das 

formas de desdobramento das suas ações.  

 

Objetivos 

O projeto de Planejamento Estratégico do Instituto Metodista de Ensino Superior – 

IMS abrange uma de suas mantidas, que é a Universidade Metodista de São Paulo – UMESP. 

O objetivo geral da tese é demonstrar os diversos momentos do processo comunicacional, 

verificando a metodologia utilizada pelo Grupo de Trabalho de Comunicação e Integração 

que compõe a estrutura do projeto de Planejamento Estratégico da UMESP. Buscamos, assim, 

estabelecer conexão entre o momento atual do mercado educacional brasileiro e as ações do 

Planejamento Estratégico, percebendo o quanto a comunicação integrada (comunicação 

mercadológica e institucional) é um processo de inteligência empresarial. 

Para tanto, estabeleceu-se como objetivo específico a preocupação em entender o 

desdobramento do Planejamento Estratégico em seus mais diversos níveis de ação, 

verificando qual ferramenta da comunicação foi mais adequadamente usada em cada etapa. 

Para efeito dessa análise, buscou-se: 
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• descrever as fases de implantação do Planejamento Estratégico no IMS – 

Instituto Metodista de Ensino Superior e seu desdobramento em uma de suas 

mantidas a UMESP - Universidade Metodista de São Paulo; 

• analisar os resultados dos estudos realizados pelo grupo de trabalho 

“Comunicação e Integração” o qual avaliou os atuais house organs do IMS/ 

UMESP; 

• analisar a estrutura organizacional da Assessoria de Comunicação e apontar as 

transformações necessárias a fim de atender aos requisitos da comunicação 

frente aos seus diferentes públicos de interesse; 

• verificar os limites e dificuldades de se implantar o Planejamento Estratégico 

no IMS/UMESP.  

Adicionalmente, foi preciso buscar referenciais teóricos versando sobre dados 

informativos a respeito do assunto proposto, além de optar por trabalhar com a pesquisa 

participante. A fundamentação teórica está embasada nos referenciais teóricos que dá 

sustentação a este trabalho. Dessa forma, buscamos dados referentes a Planejamento 

Estratégico e Comunicação Empresarial, interligando, assim, as variáveis que delimitam 

nosso tema.  

 

Hipótese 

A Comunicação Empresarial moderna tem seu foco no negócio. Pode-se admitir como 

singulares as vertentes da comunicação mercadológica e institucional. A cultura vigente em 

uma organização e sua estrutura de poder condicionam o processo comunicacional na 

implantação de Planejamento Estratégico. Em face disso, pode ser formulada a hipótese de 

que as organizações de ensino superior – em particular a Universidade Metodista de São 

Paulo –, ao estruturar seu Planejamento Estratégico, têm melhores resultados operacionais se 

utilizarem adequadamente a comunicação como ferramenta de inteligência empresarial, ou 

seja, a comunicação sendo um agente facilitador nesse processo.  

 

Procedimentos Metodológicos 

 Para realizar este trabalho, entende-se que o conhecimento adquirido no dia-a-dia é 

algo que se constrói por meio de experiências vividas, sendo o seu resultado o aprendizado 

das conquistas e das dificuldades que aconteceram diariamente. Uma das maneiras de se 

adquirir conhecimento é promover pesquisas, como aponta Pedro Demo (1994, p.16): 
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A aventura de construir conhecimento é tipicamente a aventura dos tempos 

modernos, num conluio surpreendente entre inteligência crítica e criativa 

humana e meios eletrônicos socializadores. A pesquisa adquire, assim, a 

condição de função básica do sistema educacional, em têrmos instrumentais, 

pervadindo não só as técnicas construtivas de conhecimento, mas igualmente 

o impulso crítico e criativo da educação emancipatória. 

 Logo, na busca de aumentar o conhecimento apresenta-se aqui, neste tópico, as 

estratégias e técnicas metodológicas que foram adotadas pelo autor. Porém, “o que realmente 

interessa é a pesquisa. Esta é a maior finalidade básica da ciência. A metodologia é somente 

instrumento para chegarmos lá. Discutimos os caminhos possíveis, os já vigentes, os que 

poderíamos inventar, os discutíveis, os que já se superaram, e assim por diante” (DEMO, 

1987, p.22). 

 Esta pesquisa veio tomando corpo ao propor uma análise e uma atuação criativa frente 

ao assunto abordado neste trabalho. Como o objetivo do estudo foi o de levantar informações 

sobre a temática apresentada, o referencial teórico partiu das vertentes do Planejamento 

Estratégico e de Processos Comunicacionais. As estratégias que foram utilizadas na 

consecução do objetivo proposto envolveram: uma pesquisa bibliográfica sobre o referencial 

teórico, uma pesquisa sobre o panorama atual do segmento educacional brasileiro, um estudo 

de caso com base em pesquisa participante, estudo de documentos oficiais do Planejamento 

Estratégico da UMESP e, por último, uma análise dos dados obtidos. 

 O problema de pesquisa estudado foi identificado na prática que acabou por envolver 

uma investigação mais aprofundada, caracterizando-se como Estudo de Caso. O estudo de 

caso é um dos vários modos de realizar uma pesquisa sólida, podendo haver análises de 

experiências vividas, histórias, e de informação de arquivo. Cada estratégia de pesquisa 

apresenta vantagens e desvantagens, segundo Yin (2005, p.19): 

a) o que versa a pesquisa; 

b) o controle que o pesquisador tem sobre o comportamento dos envolvidos; 

c) o foco em fenômenos históricos, em oposição aos atuais. 

 O mesmo autor destaca que o Estudo de Caso deve ser utilizado quando, em primeiro 

lugar, o tipo de questão de pesquisa é da forma “como” e “por quê”; segundo: o controle que 

o pesquisador tem sobre os eventos é muito reduzido; e, por último: o foco temporal está 

dentro do contexto da vida real e atual. Para Yin (2005), o que se procura são proposições 

teóricas (modelos), e não sobre populações.  
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O Método do Estudo de Caso "... não é uma técnica específica. É um meio de 

organizar dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado" (GOODE e 

HATT, 1972, p.422). De outra forma, Tull (1976, p.323) afirma que "um estudo de caso 

refere-se a uma análise intensiva de uma situação particular" e Bonoma (1985, p.203) coloca 

que o "estudo de caso é uma descrição de uma situação gerencial". Yin (2005, p.32) ainda 

afirma que "o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o 

contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas". Esta 

definição, apresentada como uma "definição mais técnica" por Robert Yin, ajuda, segundo 

ele, a compreender e distinguir o método do estudo de caso de outras estratégias de pesquisa 

como o método histórico e a entrevista em profundidade, o método experimental e o survey. 

Ao comparar o Método do Estudo de Caso com outros métodos, Yin (2005) afirma 

que, para se definir o método a ser usado, é preciso analisar as questões que são colocadas 

pela investigação. De modo específico, este método é adequado para responder às questões 

"como" e "por que" que são questões explicativas e tratam de relações operacionais que 

ocorrem ao longo do tempo mais do que freqüências ou incidências. 

Isso também se aplica ao Método Histórico e ao Método Experimental, que também 

objetivam responder a estas questões. Contudo, o caso do Método Histórico será 

recomendado quando não houver acesso ou controle pelo investigador aos eventos 

comportamentais, tendo de lidar com um passado "morto" (YIN, 2005, p.26) sem dispor, por 

exemplo, de pessoas vivas para darem depoimentos e tendo de recorrer a documentos e a 

artefatos culturais ou físicos como fontes de evidências. 

No caso do Método Experimental, as respostas a estas questões são obtidas em 

situações em que o investigador pode manipular o comportamento de forma direta, precisa e 

sistemática, sendo-lhe possível isolar variáveis, como no caso de experimentos em 

laboratório. Ao fazer isso, deliberadamente se isola o fenômeno estudado de seu contexto 

(YIN, 2005). 

De acordo com Yin (2005), a preferência pelo uso do Estudo de Caso deve ser dada 

quando do estudo de eventos contemporâneos, em situações em que os comportamentos 

relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível fazer observações diretas e 

entrevistas sistemáticas. Apesar de ter pontos em comum com o método histórico, o Estudo de 

Caso se caracteriza pela "... capacidade de lidar com uma completa variedade de evidências – 

documentos, artefatos, entrevistas e observações”(YIN, 2005, p.26). 



19 

  

Este método (e os outros métodos qualitativos) é útil, segundo Bonoma (1985, p.207), 

"... quando um fenômeno é amplo e complexo, onde o corpo de conhecimentos existente é 

insuficiente para permitir a proposição de questões causais e quando um fenômeno não pode 

ser estudado fora do contexto no qual ele naturalmente ocorre". 

Os objetivos do método de Estudo de Caso, segundo Maanen (1983, p.150), "... são (1) 

capturar o esquema de referência e a definição da situação de um dado participante [...] (2) 

permitir um exame detalhado do processo organizacional e (3) esclarecer aqueles fatores 

particulares ao caso que podem levar a um maior entendimento da causalidade”. 

Bonoma (1985, p.206), ao tratar dos objetivos da coleta de dados, coloca como 

objetivos do Método do Estudo de Caso não a quantificação ou a enumeração, "... mas, ao 

invés disto (1) descrição, (2) classificação (desenvolvimento de tipologia), (3) 

desenvolvimento teórico e (4) o teste limitado da teoria. Em uma palavra, o objetivo é 

compreensão". 

De forma sintética, Yin (2005) apresenta quatro aplicações para o Método do Estudo 

de Caso: 

1. para explicar ligações causais nas intervenções na vida real que são muito complexas 

para serem abordadas pelos 'surveys' ou pelas estratégias experimentais; 

2. para descrever o contexto da vida real no qual a intervenção ocorreu; 

3. para fazer uma avaliação, ainda que de forma descritiva, da intervenção realizada; e 

4. para explorar aquelas situações onde as intervenções avaliadas não possuam resultados 

claros e específicos.  

 

O Método do Estudo de Caso se justifica neste trabalho, pois, por meio deste, é 

possível obter evidências a partir de seis fontes de dados: documentos, registros de arquivos, 

entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos, e cada uma delas 

requer habilidades específicas e procedimentos metodológicos específicos, descritos mais 

detalhadamente a seguir: 

 
1. Documentação 

A documentação, pela sua própria característica, é uma importante fonte de dados e 

nela as informações podem tomar diversas formas como cartas, memorandos, agendas, atas de 

reuniões, documentos administrativos, estudos formais, entre outros. O uso da documentação 

deve ser cuidadoso, pois, segundo Yin (2005), eles não podem ser aceitos como registros 

literais e precisos dos eventos ocorridos e seu uso deve ser planejado para que sirva para 
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corroborar e aumentar as evidências vindas de outras fontes. Essas informações ajudam a 

estabelecer com clareza os títulos e os nomes das organizações mencionadas e inferências 

podem ser feitas a partir da análise da qualidade dos registros e dos documentos como, por 

exemplo, definir para quem determinados memorandos (ou e-mails) eram enviados e assim 

por diante (YIN, 2005, p.112). 

Para esse projeto de pesquisa, foram lidos e analisados vários documentos gerados durante a 

implementação do Planejamento Estratégico na UMESP, pois, consoante Mattar Neto (2001, 

p.150): “há uma riqueza documental a ser explorada independente das bibliotecas, que quase 

nunca é levada em consideração pelos pesquisadores”. Foi necessário organizar todo o 

material encontrado para posteriormente se proceder à análise do mesmo. Oliveira (1997, 

p.119) afirma que é necessária a organização para “comprovar a existência ou não de uma 

determinada hipótese que é ou foi objeto de estudo de outros pesquisadores”. 

 Essa pesquisa documental aconteceu pela leitura, fichamento, organização e análise de 

textos disponibilizados na Intranet da UMESP por todos os grupos de trabalho do 

Planejamento Estratégico, bem como os documentos institucionais; igualmente aconteceu 

para documentos gerados pela consultoria externa que apoiava a UMESP no processo de 

implantação do Planejamento Estratégico. Também se fez a observação das participações dos 

integrantes da força-tarefa nas suas mais diversas atividades. 

Ao se analisar as atas de reunião, o questionário aplicado, os resultados dos debates e 

dos seminários sobre processos comunicacionais, os documentos institucionais disponíveis 

aos grupos de trabalho, bem como os próprios documentos gerados por eles, buscou-se 

entender e generalizar as proposições teóricas que vinham à mente das pessoas. Logo, a 

pesquisa tomou um significado por ser um objeto que vem a enriquecer um conjunto de 

conhecimentos a partir das generalizações analíticas da experiência que os participantes da 

força-tarefa detinham.   

 
1.1 Dados Arquivados 

Os dados arquivados em computador, por exemplo, podem ser relevantes para muitos 

estudos de caso. Estes dados podem ser (YIN, 2005) dados de serviços como número de 

clientes; dados organizacionais para orçamentos, mapas e quadros; dados pessoais como 

salários, listas de telefone, que podem ser usados em conjunto com outras fontes de 

informações tanto para verificar a exatidão como para avaliar dados de outras fontes. 

Um cuidado a ser tomado é que, apesar de estes dados geralmente serem precisos, sua 

existência, por si só, não é garantia de precisão e acurácia. Por causa disto, é sempre 
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necessário que o investigador faça cruzamentos antes de chegar a conclusões (YIN, 2005, 

p.115). 

 
2. Análise dos resultados das Entrevistas  

Esta é uma das fontes de dados mais importantes para os estudos de caso, apesar de haver 

uma associação usual entre a entrevista e a metodologia de 'survey' (YIN, 2005). A entrevista, 

dentro da metodologia do Estudo de Caso, pode assumir várias formas: 

• entrevista de natureza aberta-fechada – em que o investigador pode solicitar aos 

respondentes-chave a apresentação de fatos e de suas opiniões a eles relacionados; 

• entrevista focada – em que o respondente é entrevistado por um curto período de 

tempo e pode assumir um caráter aberto-fechado ou se tornar conversacional, mas o 

investigador deve preferencialmente seguir as perguntas estabelecidas no protocolo da 

pesquisa; 

• entrevista do tipo survey – que implica questões e respostas mais estruturadas.  

 

De forma geral, as entrevistas são uma fonte essencial de evidências para o estudo de 

caso, uma vez que os estudos de caso em pesquisa social lidam geralmente com atividades de 

pessoas e grupos (YIN, 2005, p.116-119). 

O grupo de trabalho do Planejamento Estratégico , utlizou-se de entrevistas focadas, as 

quais o pesquisador teve acesso.   

 
3. Observação Direta 

Ao visitar o local de estudo, um observador preparado pode fazer observações e 

coletar evidências sobre o caso em estudo. "Estas evidências geralmente são úteis para prover 

informações adicionais sobre o tópico em estudo”(YIN, 2005, p.120). 

 
3.1 Observação Participante 

Este é um tipo especial de observação, na qual o observador deixa de ser um membro 

passivo e pode assumir vários papéis na situação do caso em estudo e pode participar e 

influenciar nos eventos em estudo. Este é um método que tem largo uso nas pesquisas 

antropológicas sobre diferentes grupos culturais e pode prover certas oportunidades para a 

coleta de dados, que podem dar ao investigador acesso a eventos ou informações que não 

seriam acessados por outros métodos. 

O problema da observação participante é que ela tem grande possibilidade de produzir 

vieses, pois o investigador pode assumir posições ou advogar contra os interesses das práticas 
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científicas recomendadas, pode assumir posições do grupo ou organização em estudo e pode 

ter problemas ao fazer anotações ou levantar questões sobre os eventos em perspectivas 

diferentes. Este assunto será detalhado um pouco mais adiante (YIN, 2005, p.121-123). 

 
4. Artefatos Físicos 

Os artefatos físicos e culturais também se constituem em uma fonte de evidências e 

podem ser coletados ou observados como parte do estudo de campo e podem fornecer 

informações importantes sobre o caso em estudo (YIN, 2005, p.124). 

Ao elaborar o Plano de Pesquisa, o investigador tem de estabelecer procedimentos que 

visem maximizar os resultados a serem obtidos com utilização destas seis fontes de evidência. 

Para auxiliar nesta tarefa, Yin (2005, p.111) recomenda a aplicação de três princípios: 

• Princípio do Uso de Múltiplas Fontes de Evidência – esta é uma característica dos 

Estudos de Caso e o uso de múltiplas fontes de evidência pode ajudar o investigador a 

abordar o caso de forma mais ampla e completa, além de pode fazer cruzamento de 

informações e evidências. 

• Princípio da Criação de um Banco de Dados do Estudo de Caso – para se registrar 

todas as evidências, dados, documentos e reportes sobre o caso em estudo e para torná-

los disponíveis para consultas. 

• Princípio da Manutenção de uma Cadeia de Evidências – que deve ser seguido para 

melhorar a fidedignidade do Estudo do Caso e tem como objetivo explicitar as 

evidências obtidas para as questões iniciais e como elas foram relacionadas às 

conclusões do estudo, servindo de orientação para observadores externos ou para 

aqueles que farão uso dos resultados do estudo.  

 

Este método, assim como os métodos qualitativos, é útil quando o fenômeno a ser 

estudado é amplo e complexo, em que o corpo de conhecimentos existente é insuficiente para 

suportar a proposição de questões causais e nos casos em que o fenômeno não pode ser 

estudado fora do contexto em que naturalmente ocorre (BONOMA, 1985). O estudo de caso 

não representa uma “amostragem”, em que o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar 

teorias. Isso denota que esse trabalho de pesquisa se encaixa como um Estudo de Caso, pois 

nasceu no desejo de entender um fenômeno complexo: a comunicação como um processo de 

inteligência empresarial em Planejamento Estratégico. 

 Como o pesquisador era parte integrante de todos os grupos de trabalho e 

adicionalmente coordenava todo o processo desde o início da implantação do Planejamento 
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Estratégico no IMS/UMESP desde janeiro de 2003 até o momento atual (setembro de 2005), 

este estudo foi realizado a partir da pesquisa participante na modalidade pesquisa-ação. 

Assim, o foco da investigação e da coleta de dados se deu – dentre os grupos de trabalho 

existentes no Planejamento Estratégico – na força-tarefa intitulada Comunicação e Integração, 

pois enquanto forma de abordar o trabalho de campo e coleta de dados, a pesquisa 

participante é, como nos orienta Maria Cecília de Souza Minayo (1996, p.59-60):  

Aquela que se realiza através do contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado para obter informações sobre a realidade dos atores 

sociais e dos eventos em seus próprios contextos. Nesta técnica podemos 

captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por 

meio de perguntas, uma vez que observamos diretamente a própria realidade. 

 Entende-se assim que, segundo Minayo (1996), a pesquisa participante se realiza por 

meio do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, técnica essa que permite a 

obtenção das informações sobre a realidade em estudo. Logo, para poder entender todas as 

atividades de rotina dos grupos de trabalho e, em especial, da força-tarefa Comunicação e 

Integração, optou-se por trabalhar com essa forma de pesquisa, que consiste na inserção do 

pesquisador no ambiente estudado, pois, mesmo tendo o autor desenvolvido grande parte do 

projeto de Planejamento Estratégico, o mesmo procurou manter a visão e o equilíbrio numa 

posição de observador para poder descobrir e verificar os fenômenos, procurando descrevê-

los, classificá-los e interpretá-los. 

 Com a pesquisa participante foi possível acompanhar por meio de observação direta a 

força-tarefa de Comunicação e Integração, num período de 2 anos e 8 meses (janeiro 2003- 

setembro 2005). Foi possível observar os critérios de escolha da metodologia de trabalho do 

grupo, o nível de acesso dos integrantes, as informações, o desenvolvimento das atividades, 

como: as palestras, os seminários, a formulação dos questionários e as entrevistas realizadas. 

 Em se adotando a metodologia da pesquisa participante na modalidade pesquisa-ação, 

acreditou-se que, na relação do pesquisador com o objeto de estudo, haveria interação e 

aprendizado mútuo. Essa premissa de mutualidade “é considerada a definição mais completa, 

porque aceita a presença constante do pesquisador no contexto observado como interação face 

a face como pré-requisito da pesquisa participante”, conforme Haguette (2003, p.60-61), e, 

ainda consoante Michel Thiollent (2003, p.14), é “um tipo de pesquisa social com base 

empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
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representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo e 

participativo”. 

 Adicionalmente enfatiza Cicília Maria Krohling Peruzzo (2005, p.137):  

Nesta modalidade, a pesquisa participante (que também já foi chamada de 

investigação militante, assim como o foi a pesquisa-ação) na área de 

Comunicação tem se concretizado num tipo de investigação em que o 

pesquisador interage com o grupo pesquisado, acompanha as atividades 

relacionadas com o “objeto” em estudo e desempenha algum papel 

cooperativo no grupo. 

 De fato, esta pesquisa participante originou-se devido ao interesse do investigador e do 

grupo de trabalho do Planejamento Estratégico em conhecer melhor o processo de 

comunicação na UMESP, para averiguar sua adequação no Planejamento Estratégico em 

curso e, eventualmente, propor mudanças, pois, conforme atesta Maria Ozanira da Silva e 

Silva (1986, p.153), “pode o pesquisador, juntamente com os grupos, elaborar e desenvolver, 

conjuntamente, uma proposta de investigação ou, ainda, a proposta pode se originar do 

investigador e contar com a participação dos grupos interessados”.  

 Peruzzo (2005, p.137-138) ainda fornece orientação quanto à postura do pesquisador 

diante da pesquisa-ação: 

O pesquisador se insere no grupo pesquisado, participando de todas as suas 

atividades, ou seja, ele acompanha e vive (com maior ou menor intensidade) 

a situação concreta que abriga o objeto de sua investigação, como na 

observação participante, mas variando nos aspectos discutidos na seqüência; 

O investigador interage como membro. Além de observar, ele se envolve, 

assume algum papel no grupo; 

O grupo não apenas sabe que está sendo investigado, mas também conhece 

os objetivos da pesquisa e participa do processo de sua realização; 

A pesquisa-ação implica no engajamento do pesquisador no ambiente 

investigado e também no envolvimento das pessoas do grupo no processo da 

pesquisa, pois estas participam da formulação do problema e dos objetivos, 

ajudam no levantamento dos dados e se envolvem na discussão dos 

resultados; 

A pesquisa tem o propósito de contribuir para solucionar alguma dificuldade 

ou um problema real do grupo pesquisado; 

Os resultados – e o próprio processo de pesquisa – revertem em benefício do 

grupo, pois servem de subsídios para o encaminhamento de soluções 

demandadas in loco. 
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 Como o objetivo da tese foi entender o processo comunicacional nas diferentes etapas 

de implantação do Planejamento Estratégico, definiram-se duas linhas de ação para a coleta 

de dados: 

 - Primeira: acompanhar os participantes durante todas as reuniões e analisar as 

decisões tomadas, a metodologia adotada e os resultados obtidos. 

 - Segunda: analisar os dados do diagnóstico obtido pela força-tarefa e a proposição da 

política de comunicação institucional a ser instituída na UMESP, verificando sua aderência 

frente aos dados coletados. 

 Os documentos analisados, como mencionado anteriormente, foram todas as atas de 

reunião e documentos gerados pelos grupos de trabalho do Planejamento Estratégico, estatuto, 

regulamento e Plano de Desenvolvimento Institucional da UMESP, bem como a participação 

efetiva em todas as reuniões de trabalho, seminários, debates, aplicação de questionário e 

entrevistas que foram realizados pela força-tarefa Comunicação e Integração. 

 

 Análise dos Dados 

Esta fase se consistiu em reunir os dados para análise e avaliação nas diversas etapas 

deste trabalho e, como houve a oportunidade para utilizar diferentes fontes, utilizou-se 

múltiplas fontes de evidência.  

Destaca-se aqui que um dos materiais mais utilizados foi o relatório gerado pelas 

entrevistas e pelo questionário aplicado pelo grupo de trabalho, com a finalidade de coletar 

informações acerca da situação atual do processo comunicacional vigente na UMESP –

Universidade Metodista de São Paulo. 

Como visto anteriormente, consoante Yin (2005, p.111), “as evidências para estudos 

de caso podem vir de seis fontes: documentos, registros de arquivo, entrevistas, observação 

direta, observação participante, e artefatos físicos”. Entre as citadas foram utilizadas em 

destaque: 

Documentação –  atas de reunião dos grupos de trabalho, bem como outros registros 

escritos, planilhas, artigos e demais documentos administrativos institucionais.  
Registros arquivais – registros organizacionais, organogramas e anotações pessoais 

feitas pelo autor.  
Entrevistas – O grupo de trabalho pode realizar entrevistas para levantamento de 

informações e coletar subsídios para a preparação e posterior aplicação de questionário. 

Pesquisa participante na modalidade pesquisa-ação – É um modo especial de 

observação no qual o pesquisador não é meramente um observador passivo. O investigador 
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pode ter uma variedade de papéis dentro de uma situação em um estudo de caso e pode 

participar nos eventos que estão sendo estudados. Os papéis mencionados se aplicaram ao 

autor deste trabalho: 

• participação na formulação do plano estratégico desde o seu início, articulando, tendo 

efeito catalisador em todo esse processo; 

• participou de todas as reuniões das equipes de trabalho que compunham a estrutura 

funcional do projeto de Planejamento Estratégico e quando essas também se reuniam 

para troca e uniformização das informações; 

• em destaque, foi membro da força-tarefa Comunicação e Integração; e 

• tomador de decisão chave em um conjunto organizacional, pois atuava como 

coordenador-geral do Planejamento Estratégico. 

Adicionalmente ficou estabelecido dentro da metodologia de trabalho que haveria 

reuniões entre os líderes dos Grupos de Trabalho e foram realizadas reuniões conjuntas entre 

os membros da equipe de trabalho e outras forças-tarefa, sendo que, neste caso, a finalidade 

das reuniões era como atender a objetivos e metas previamente estabelecidas na fase de 

conceituação do Planejamento Estratégico. 

 A última etapa desta tese consiste num panorama descritivo de todos os dados 

encontrados. A análise dos documentos gerados, dos relatórios referentes às entrevistas e do 

questionário aplicado provocou uma discussão questionadora por parte do grupo de trabalho 

do Planejamento Estratégico da UMESP, levando esse grupo a referendar de imediato, por 

exemplo, a implantação de uma Diretoria de Comunicação e Marketing numa clara ampliação 

do escopo da atual Assessoria de Comunicação e Marketing, proposta essa que vinha ao 

encontro das mesmas proposições de outras duas forças-tarefa: Identificação de Necessidades 

e Educação por Toda a Vida. 

 Por meio da análise dos dados, o autor pode se apossar de todo esse procedimento e 

demonstrar como – questão típica de um Estudo de Caso – a comunicação pode ser um 

processo de inteligência empresarial em Planejamento Estratégico. 

 Afirma-se aqui que não houve uma separação de papéis, pois o autor era também parte 

integrante do grupo de trabalho, podendo vivenciar todos os momentos e deles tirar o melhor 

proveito para a pesquisa.  

 

 



27 

  

Estrutura do Trabalho 

A tese está organizada em cinco capítulos, em que no primeiro capítulo busca-se 

enfocar a importância que a Estratégia tem nas organizações, sua essência e as dificuldades 

em sua aplicação. Também apresenta a estratégia e suas correlações com: a competitividade, a 

estrutura organizacional, a cultura e política presentes nas empresas. 

 Isso se fez necessário para que haja uma contextualização sobre o Planejamento 

Estratégico nas organizações, sua importância e aplicabilidade que é visto no capítulo dois, 

onde aspectos como a importância e as fases de implantação de Planejamento Estratégico em 

Universidades são abordados. 

No terceiro capítulo, é abordado o processo comunicacional e sua importância dentro 

do contexto do Planejamento Estratégico. Os aspectos citados nesse tópico são: como o 

processo comunicacional ocorre, sua legitimação, a comunicação como inteligência 

empresarial; uma ênfase foi dada ao se apresentar os modelos comunicacionais dentro da 

visão de vários autores, pois é importante serem destacados para que se possa entender o 

desafio do processo comunicativo. 

O quarto capítulo se compõe de tópicos que destacam a relevância de se ter 

Planejamento Estratégico em instituições de ensino superior. Dentro desse item é relatado o 

fruto de uma pesquisa feita sobre o panorama da Educação Superior no Brasil. Em seguida 

retrata-se os dados obtidos por meio do Estudo de Caso da UMESP, em que se observou o 

processo comunicacional dentro da implantação do Planejamento Estratégico no IMS. Dentro 

desse capítulo especificamente, é feito um relato histórico breve acerca dessa instituição de 

ensino. Aspectos referentes a toda metodologia empregada para a realização do Planejamento 

Estratégico também foram abordados. 

O quinto capítulo traz todo o processo de comunicação, incluindo direcionadores para 

uma proposta de construção da Política de Comunicação para a UMESP, com o objetivo de 

melhorar e balizar a qualidade do processo comunicacional institucional. Aqui é possível 

observar os princípios norteadores, sua criticidade e como o processo comunicacional pode 

ser usado como uma ferramenta de inteligência em Planejamento Estratégico. 

Por fim, nas conclusões finais são resumidos os principais resultados da tese e algumas 

recomendações. 

Esse trabalho não tem a pretensão de resolver todos os problemas que dizem respeito à 

área de comunicação, mas acrescenta subsídios para que outros possam ampliar ainda mais a 

discussão do tema. A idéia principal é refletir sobre o processo comunicativo frente a todo um 

processo de implantação de um Planejamento Estratégico, pois este trabalho foi construído 



28 

  

como uma reflexão que pertence não somente à extensão do conhecimento acadêmico, mas 

sim pode ser útil a todas as organizações de ensino que venham a implantar Planejamento 

Estratégico e desejam utilizar o processo comunicacional como uma ferramenta de 

inteligência. 

 



29 

  

CAPÍTULO I – ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 
 

Planejar estrategicamente não é um tema novo. Pelo contrário, desde os primórdios o 

homem organizou-se em grupos para defender seu território e seus bens de outros bandos 

inimigos, que, por seu lado, buscavam conquistar algo que não lhes pertencia originalmente. 

Essa situação de iminente defesa ou ataque é própria da guerra, que a humanidade bem 

conhece. Do campo bélico ao campo das organizações, os conceitos migraram com 

extraordinária facilidade. Os conceitos de um pensar estratégico especificamente voltados 

para aplicação empresarial são bastante recentes. Embora tudo tenha começado com o livro 

sobre estratégia de Igor Ansoff, de 1965, a difusão do conhecimento sobre o assunto 

intensificou-se apenas nos anos 70. Seguiu-se então uma explosão de demanda por livros e 

serviços que passou a ser denominada Planejamento Estratégico. Desde o seu início, percebe-

se que esse processo de pensamento sistêmico, tão necessário às organizações, vem tomando 

vulto a cada ano. Atualmente a preocupação das organizações está orientada para uma visão 

prospectiva do ambiente a qual essas organizações estão inseridas para a obtenção e 

sustentação de vantagens competitivas e situações em que a sensibilidade e a intuição passam 

a ser mais valorizadas. 

Isso se deve, numa primeira análise, ao cenário da globalização que vem provocando 

profundas mudanças no comportamento dos mercados e no desenvolvimento de vantagens 

competitivas que vem se tornando cada vez mais em um fator de sobrevivência. Este ambiente 

mais competitivo tem exigido a adoção de estratégias, de um lado, preventivas e, de outro, 

mais agressivas em relação ao setor empresarial. 

O mundo encontra-se em um processo de acentuado aumento dos níveis de 

desenvolvimento técnico e científico. Isso se reflete diretamente nas formas de produção e 

mediante toda a sociedade, especialmente nos países desenvolvidos, onde “o contínuo 

aparecimento de novos produtos e serviços, principalmente aqueles baseados em novas 

tecnologias, vem trazendo modificações importantes nos padrões e no modo de vida da 

sociedade como um todo” (DRUCKER, 1995, p.70). 

 

1. Estratégia Competitiva 

A competitividade constitui o foco das preocupações empresariais nos dias atuais. Para 

poder enfrentar esse ambiente competitivo, as organizações sentem-se pressionadas a 

promover mudanças em ritmo cada vez mais acelerado. 
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O pressuposto adotado em grande parte dos processos de mudança é o de que a 

transformação organizacional pode ser administrada, isto é, conduzida segundo intenções e 

expectativas que se fazem surgir durante o processo de implantação do Planejamento 

Estratégico. 

A transformação organizacional deve ser entendida além dos chamados processos 

planejados de mudança. De acordo com Kanter, Stein e Jick (1992, p.88), é necessário 

reconhecer inicialmente três tipos de forças que podem provocar mudança: a relação entre as 

organizações e seus ambientes; o crescimento por meio de estágios do ciclo de vida dos 

produtos e serviços e o exercício da política que está inserida nas organizações. Os três podem 

ocorrer à margem das intenções estratégicas e objetivos oficiais, obrigando qualquer 

organização a manter-se em contínuo crescimento.  

No estabelecimento de estratégias de mudança planejada, interferem, ainda, fatores de 

natureza cognitiva. Os vieses cognitivos, a percepção do que se entende como ambiente 

concorrencial e, em sentido mais amplo, o próprio modo de interpretar a realidade, delimitado 

por valores e crenças compartilhados na organização, influem tanto na constatação da 

necessidade de mudança como no modo de conduzi-la. Daí até a formulação de um 

Planejamento Estratégico estruturado é um passo, mesmo porque o ambiente empresarial 

também exerce sua influência no processo de mudança. No entanto, o ambiente não deve ser 

considerado apenas sob a óptica da estrita racionalidade econômica, e sim visto como um 

todo. 

O exame da literatura especializada revela que as investigações atualmente realizadas 

sobre estratégia baseiam-se em duas abordagens em especial: uma de natureza econômica e 

outra de natureza organizacional.  A abordagem econômica supõe o uso da estratégia como 

instrumento de maximização da eficiência da organização em face de determinada condição 

de competição. Nesse sentido, desde os tempos dos economistas clássicos liberais, a 

explicação dos fenômenos organizacionais vem sendo precedida pelo emprego de uma lógica 

interna de avaliação, que utiliza como pressuposto fundamental a idéia de ação racional.  

A abordagem organizacional concentra-se, por sua vez, na busca da relação entre a 

estratégia e as diversas dimensões da organização como estrutura ou tecnologia. Atento ao 

crescimento das grandes corporações norte-americanas nos últimos 100 anos, Chandler (1962, 

p.93) observou, entre outros aspectos, que “o arranjo estrutural assumiu diversas formas em 

resposta às contínuas modificações impostas pelo ambiente sobre a definição estratégica”. Em 

outras palavras, concluiu que qualquer alteração na postura estratégica da organização conduz 

ao desencadeamento de uma mudança na estrutura formal, ultrapassando a simples 
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necessidade de ajustamentos incrementais com vistas à manutenção da eficiência. Seu 

trabalho, portanto, contribuiu para popularizar a idéia estratégica como processo, e não como 

fórmula prefixada, designada como política, predominante até então. 

Ansoff (1965), por outro lado, centrou-se na procura de uma visão mais completa 

acerca da formulação e da implantação da estratégia nas organizações. Entretanto, Rumelt, 

Schendel e Teece (1994, p.112) afirmam que, juntamente com o trabalho de Chandler (1962), 

seu estudo “repercutiu no avanço das pesquisas em direção ao melhor entendimento das 

questões de conteúdo”, quais sejam, aquelas voltadas para conexão entre estratégia e 

desempenho, que encontraram em Porter (1986) um de seus maiores expoentes. Nessa direção 

Porter (1986, p.123) afirma que “uma organização incapaz de controlar o montante dos custos 

e despesas gerais, ou de diferenciar seus produtos entre os concorrentes, ou de satisfazer às 

exigências de um grupo específico de compradores, tende à estagnação e ao fracasso 

organizacional”. Para ele, o sucesso resume-se, então, na questão de coleta de informações e 

de custos de transações. 

Assim, importando conceitos desenvolvidos na área da organização industrial, Porter 

(1990) adotou a escolha estratégica em um ambiente predominantemente econômico como 

fonte de análise, propiciando o surgimento, principalmente ao longo da década de 1980, de 

uma interação entre as abordagens de natureza organizacional e econômica. Acredita-se que 

tal interação retrata a capacidade da abordagem organizacional de comportar o uso de vários 

quadros conceituais, cuja diversidade se estende à própria definição de estratégia. 

Nesse âmbito, a literatura especializada demonstra que formular uma estratégia 

implica optar por determinado curso de ação, com base na coleta, seleção e checagem de 

informações acerca de ameaças ou oportunidades ambientais. Na acepção geral, significa 

seguir uma cadeia de meios e fins. Na realidade, observa-se que, desde o surgimento do 

modelo de sistema aberto, a formulação da estratégia passou a ser considerada como tarefa 

que envolve, mais do que o princípio da ação racional, a maneira como uma organização 

responde às demandas do ambiente. Logo, estratégia tornou-se um conceito que inclui tanto 

escolha como adaptação ambiental. 

O reconhecimento dessa combinação não impediu, contudo, o aparecimento da 

tendência a dicotomização no tratamento dos componentes da equação, em termos da 

predominância de orientação voluntarista ou determinística na definição da ação. Com base na 

ação voluntarista, os adeptos da perspectiva da escolha estratégica, por exemplo, afirmam que 

a ação resulta na demarcação dos limites do ambiente por parte dos atores organizacionais, 

intencionalmente voltados para a construção e manipulação das condições exógenas sob as 
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quais desejam competir (CHILD, 1972; LAWRENCE e LORSCH, 1973). Como concluem 

Miles e Snow (1978, p.64), suas “características fundamentais consistem na noção de escolha 

enquanto principal ligação entre a organização e o ambiente”. Por sua vez, com apoio na visão 

determinística, os ecologistas populacionais exploram a influência das pressões ambientais, 

destacando a possibilidade de sucesso da estratégia por meio da sujeição às regras de 

competição. 

Nesses termos, Mintzberg (1987, p.121-122) sugere que “a estratégia tem sido tratada 

como plano, como manobra, como padrão, como posição e como perspectiva”. Como plano 

envolve deliberação, ou escolha intencional de cursos gerais de ação para lidar com uma 

situação em andamento, com o foco sobre o papel dos líderes enquanto responsáveis pelo 

estabelecimento de uma direção para a organização. A estratégia como manobra específica 

objetiva neutralizar ou superar a vantagem de um oponente ou competidor. Os pressupostos 

de orientação voluntarista no modo de atuação encontram-se implícitos em tais concepções. 

Nesse caso, a adoção de uma estratégia pressupõe o atendimento a um padrão de 

comportamento seguido pela organização ao longo de sua existência, a despeito de propósitos 

ou intenções atuais. Já a definição da estratégia como posição permite focalizar, em 

consonância com os princípios do determinismo, a relação direta entre a organização e as 

condições do ambiente, com ênfase na exposição organizacional e nas regras de competição 

do nicho populacional. E, por fim, a noção estratégica enquanto perspectiva, isto é, como 

produto da percepção dos componentes, relativamente ao mundo real, é refletida no conjunto 

de valores compartilhados pelos integrantes da organização. 

A divisão entre voluntarismo e determinismo na abordagem da estratégia tem 

provocado alguns debates em torno de sua utilidade e de sua validação. Autores como 

Hrebiniak e Joyce (1985, p.93) argumentam que “grande parte das investigações se concentra 

em categorias mutuamente excludentes” que, na verdade, constituem simples continuum. 

Whinttington (1988, p.71) adverte, porém, para o perigo de tal simplificação à medida que “a 

atenção sobre um extremo pode obscurecer a compreensão e a aplicação do outro”. Em 

termos de resolução, propõe uma integração na qual o ambiente possa ser considerado como 

um requisito para o desenvolvimento da capacidade interna de escolha estratégica, passível de 

afetar, em contrapartida, a composição dos fatores ambientais. Reportando-se aos tratamentos 

dados na literatura especializada, verifica-se que tal proposta vai ao encontro da possibilidade, 

observada por Mintzberg (1987), de combinação entre os cinco tipos de definição da 

estratégia. Nesses termos, torna-se premente destacar, além das pressões ambientais, a 
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influência da cognição dos membros organizacionais, enquanto elemento norteador do 

estabelecimento da estratégia da organização. 

A adequada compreensão da interação entre pressões ambientais e esquemas 

interpretativos supõe a busca de tratamentos alternativos ao enfoque da ação estratégica, 

comumente empregada para a análise do ambiente externo às organizações. Entre alguns já 

elaborados, Machado-da-Silva e Fonseca (1996, p.89), ao examinarem o fenômeno da 

competitividade, defendem o uso de uma “perspectiva integrada, construída com base nos 

pressupostos da teoria econômica e da teoria institucional”. Considerando-as como facetas de 

uma mesma dimensão, articulam inicialmente duas idéias para captar a dinâmica da mudança 

organizacional: as noções de ambiente técnico e ambiente institucional. De acordo com a 

definição de Scott e Meyer (1992, p.45), “o ambiente técnico caracteriza-se pela troca de bens 

e serviços, enquanto o ambiente institucional conduz o estabelecimento e a difusão de normas 

de atuação, necessárias para o alcance da legitimidade organizacional”. Desse modo, 

organizações submetidas a pressões do ambiente técnico e do ambiente institucional são 

avaliadas, respectivamente, pela eficiência e pela adequação às exigências sociais. 

Machado-da-Silva e Fonseca (1996, p.111) acrescentam que é fundamental que se 

entenda que “a natureza da atividade de cada organização determina a maior ou a menor 

importância de cada um desses ambientes (técnicos ou institucionais) na formulação das 

estratégias de ação”. Por exemplo: indústrias tendem a modelar-se mais pelos ambientes 

técnicos, uma vez que o controle ambiental é exercido sobre os resultados em termos de 

quantidade e qualidade de bens; já os hospitais e as universidades precisam considerar 

fortemente os ambientes institucionais, uma vez que o controle ambiental incide sobre as 

estruturas e as práticas, sobre a adequação da forma organizacional às pressões sociais; em 

situação intermediária, encontra-se o setor bancário, que parece sofrer pressões ambientais de 

caráter técnico e institucional em igual intensidade. 

Nesse sentido, os dirigentes definem ações de acordo com sua interpretação da 

situação ambiental, conforme exposto. Entretanto, orientam-se pelo contexto que melhor se 

encaixa ao esquema interpretativo prevalecente na organização ou pelo contexto institucional 

de referência. Pode-se afirmar, então, que a apreensão do ambiente técnico e do ambiente 

institucional em particular requer a distinção de níveis de análise: local, regional, nacional e 

internacional, se for o caso. Machado-da-Silva e Fonseca (1996, p.110), por exemplo, 

sugerem que nos dias atuais “a organização mais competitiva é aquela que absorve as 

concepções subjacentes à sustentação do padrão de concorrência internacional e as aplica na 

definição de estratégias coerentes de ação”. 
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Logo, uma organização que percorre uma trajetória de sucesso a partir de estratégias 

alinhadas ao contexto institucional nacional, a despeito do seu ramo de atuação, talvez 

encontre dificuldade em implementar práticas legitimadas em um contexto institucional mais 

abrangente, sobretudo se elas envolverem mudanças estratégicas, pois somente em condições 

críticas é possível implantar mudanças fundamentais que impliquem a reorientação dos 

esquemas interpretativos. Quando o desempenho organizacional é satisfatório, tende-se à 

adoção de mudanças de caráter incremental, consistentes com a lógica interna em voga na 

organização. 

Embora alguns autores destaquem a influência do ambiente na deflagração de um 

processo de mudança, raramente permitem atestar que o impacto do ambiente é diferenciado, 

conforme a delimitação que a própria organização faz de seu campo de atuação. Portanto, 

acredita-se que o ambiente é, de certa forma, uma elaboração cognitiva. Indagações como 

quais empresas e com que produtos e serviços concorrer, o rol de fornecedores e clientes, 

enfim... ter o domínio de atuação é uma opção organizacional regida pela concepção de 

mundo. No âmbito dessa delimitação, criam-se regras e procedimentos organizacionais 

considerados legítimos, aos quais a organização se sujeita a sobreviver. E infere-se que 

organizações com o mesmo contexto institucional de referência possuem esquemas 

interpretativos equivalentes. 

A mudança organizacional processa-se à medida que novos valores e regras se 

incorporam ao contexto institucional de referência. As regras e os significados compartilhados 

no interior do contexto institucional da organização podem servir como amortecedores que 

dificultam a assimilação de práticas emergentes em um contexto mais amplo, caso tais 

práticas não se coadunem com os valores vigentes. 

Machado-da-Silva e Fonseca (1995), em estudo realizado na indústria calçadista de 

Novo Hamburgo (RS), demonstraram como empresas desse setor, mesmo atribuindo 

importância estratégica à exportação de seus produtos, adotavam como quadro de referência o 

contexto institucional local, imitando as práticas dos concorrentes mais próximos e 

desconsiderando o avanço dos fabricantes asiáticos no mercado internacional. 

Já em pesquisa empreendida no antigo banco Bamerindus, Machado-da-Silva e 

Fernandes (1997, p.115) verificaram que, “não obstante o crescente envolvimento do banco 

em operações internacionais, não houve aproveitamento do aprendizado obtido no exterior 

relativamente ao desempenho das operações domésticas”. O motivo parece ter sido as 

diferenças entre os contextos institucionais nacional e internacional. O primeiro, marcado pela 

excessiva intervenção governamental e por elevadas taxas de inflação que contribuíam para a 
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não-aplicação das regras externas no país. Apenas a partir da implantação do Plano Real, em 

1994, que em certos aspectos se equipararam os contextos institucionais do Brasil e do 

exterior, é que o banco Bamerindus procurou reorientar suas estratégias e transferir às áreas 

domésticas o conhecimento internacional.  

Especificamente, no período anterior ao Plano Real, as características do sistema 

financeiro nacional aturam como amortecedores, que impossibilitaram ao banco de considerar 

como referência uma realidade mais ampla, mesmo possuindo certa experiência internacional. 

As circunstâncias presentes no contexto institucional de referência nacional impuseram-se 

como forças dominantes, e o banco Bamerindus desenvolveu estratégias bem-sucedidas para 

atuar nesse cenário de alta inflação. Além disso, as novas exigências ambientais, decorrentes 

da estabilização da economia brasileira, não foram interpretadas pelos dirigentes como 

medidas de longa permanência, mas como temporárias, conforme ocorrido com outros planos 

econômicos que aconteceram durante toda a década de 1980. Portanto, a estreita relação entre 

esquemas interpretativos e contexto institucional de referência dificultou a pronta assimilação 

das novas circunstâncias resultantes da estabilização da economia, com conseqüente atraso na 

reorientação estratégica (MACHADO-DA-SILVA e FERNANDES, 1997). 

Em outras palavras, cada organização trabalha com determinada construção mental do 

ambiente, levada a efeito por pessoas-chave. Tal evidência, aliada às pressões institucionais 

exercidas em seu contexto de referência, estabelece a base sobre a qual ocorrem os processos 

de mudança organizacional.  

 

2. Competitividade e Estratégia 

Porter (1990, p.113) situa as crescentes conscientização e preocupação dos 

administradores com a competitividade no processo de Planejamento Estratégico, permitindo 

explicitar a discussão sistematizada de inúmeras questões sobre competitividade empresarial 

que os angustiava. Segundo o autor: 

cada empresa que compete em uma indústria possui uma estratégia 

competitiva, seja ela implícita ou explícita [...]. A ênfase dada, hoje, dentro e 

fora dos Estados Unidos, reflete a proposição de que existem benefícios 

significativos a serem obtidos com um processo explícito de formulação 

estratégica, garantindo que pelo menos as políticas (se não as ações) dos 

departamentos sejam coordenadas e dirigidas, visando um conjunto comum 

de metas. 

Para ele, 
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o desenvolvimento de uma estratégia competitiva é, em essência, o 

desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como uma empresa irá 

competir, quais deveriam ser as suas metas e quais as políticas necessárias 

para levar-se a cabo estas metas. 

Porter (1990, p.80) considera ainda que a “concorrência está no âmago do sucesso ou 

do fracasso das empresas”, determinando a adequação das atividades que possam contribuir 

para seu desempenho, como inovações, cultura coesa ou boa implementação. O autor 

conceitua estratégia competitiva como “a busca de uma posição competitiva favorável em 

uma indústria, a arena fundamental onde ocorre a concorrência”. A estratégia competitiva visa 

estabelecer posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência na 

organização.  

Este conceito leva a várias outras considerações. A escolha da estratégia competitiva é 

função da atratividade das organizações, em termos de rentabilidade em longo prazo e dos 

fatores que determinam esta atratividade; e da posição competitiva relativa da empresa dentro 

de segmento de mercado e seus determinantes. Entende-se que ambas as questões são 

importantes na estratégia competitiva e ambas são dinâmicas, podendo ser influenciadas pela 

empresa, o que torna a escolha da estratégia competitiva desafiante e excitante. 

A atratividade de uma organização é descrita como função de cinco forças 

competitivas determinantes: ameaça de entrada, ameaça de substituição, poder de negociação 

dos compradores, poder de negociação dos fornecedores e rivalidade entre os atuais 

concorrentes. São identificadas, também, três amplas estratégias genéricas para conseguir 

vantagem competitiva: estratégia de custo, estratégia de diversificação e estratégia de 

enfoque. 

Outro conceito considerado importante refere-se a fatores de competitividade. 

Andrews (apud VÄLIKANGAS, 1991, p.16) considera que a “competitividade é obtida 

quando ocorre um encontro entre condições ambientais, capacidades organizacionais e 

recursos críticos para performance”.  

A tarefa da administração é criar ou encontrar esta combinação, enquanto procura 

atingir os objetivos dos grupos de interesse percebidos da empresa. Para o cumprimento de 

sua tarefa, os administradores operam em ambiente consistindo de variáveis que suportam seu 

comportamento e processo de decisão, chamadas de fatores de competitividade. Logo, a 

competitividade é considerada como a capacidade da empresa em formular e implementar 

estratégias concorrenciais que lhe permitem obter e manter, em longo prazo, posição 

sustentável no mercado. 
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3. Estrutura Organizacional e Estratégia 

Tem sido dada muita atenção ao ajuste entre estratégia e organização, conforme 

Chandler (1962) apresenta em seu livro Strategy and Structure. Entretanto, alguns trabalhos e 

idéias mais recentes mantêm considerável potencial para compreender como diferentes 

padrões de mudança estratégica levam a diferentes estruturas nas organizações, a diferentes 

sistemas de administração e à cultura nas empresas.  

As idéias residem no conceito de que as organizações de um modo geral possuem em 

sua base funcional os operadores, que são pessoas que desempenham o trabalho básico de 

produzir os produtos ou de prestação de serviços. Elas formam a essência operacional 

conforme Mintzberg e Quinn (2001). Segundo esses autores, “todas as organizações também 

requerem pelo menos um gerente em tempo integral para ocupar o ápice estratégico, no qual 

todo o sistema é supervisionado” (MINTZBERG e QUINN, 2001, p.103). À medida que a 

organização cresce, mais gerentes se fazem necessários. Cria-se então uma linha 

intermediária, uma hierarquia de autoridade entre a essência operacional e o ápice estratégico.  

À medida que a organização se torna mais complexa, geralmente se faz necessário, 

segundo os autores Mintzberg e Quinn (2001), os analistas que desempenham tarefas 

administrativas fora da hierarquia da linha de autoridade, sendo rotulados de staff. A maioria 

das organizações também acrescenta unidades de staff de natureza diferente, a fim de 

proporcionar vários serviços internos, formando então o staff de suporte. Finalmente, toda a 

organização possui, segundo esses autores, um outro elemento chamado ideologia (o que 

significa uma forte “cultura”). A ideologia abrange as tradições e as crenças de uma 

organização que as distinguem de outras entidades e que infundem vida no esqueleto da 

estrutura. 

Essas pessoas, que trabalham todas dentro de uma organização tomando decisões e 

agindo, podem ser consideradas como influenciadoras, pois formam uma espécie de coalizão 

interna. Com isso temos que as pessoas competem entre si para determinar a distribuição de 

poder. Além disso, várias pessoas fora da organização também tentam exercer influência, 

procurando afetar as decisões e as ações tomadas internamente. Essas influenciadoras 

externas criam um campo de forças em torno da organização, podendo ser os sindicatos, 

fornecedores, clientes etc. que juntos podem ser vistos como que formando uma coalizão 

externa. 

Com isso temos forças dentro e fora da organização, que podem exercer influência nos 

processos e nas decisões estratégicas. Dentro desse ambiente de pressão, temos as forças de 



38 

  

poder enfocando o auto-interesse e a formação da base de poder do indivíduo por meio de 

diferentes iniciativas e uma cultura concentrando-se no interesse coletivo e na formação de 

uma organização unificada por meio de sistemas compartilhados com suas crenças, hábitos e 

tradições. Há certa dificuldade de os gestores ou administradores compreenderem a lógica de 

seus negócios empresariais. Eles entendem de seus produtos e serviços, bem como podem até 

mesmo estabelecer uma relação lógica do posicionamento da empresa com seus clientes e 

concorrentes. Entretanto, os gestores nem sempre compreendem, com um nível suficiente de 

detalhes, como seus negócios contratam recursos e insumos, fabricam, desenvolvem, 

comercializam e distribuem seus produtos. A razão fundamental dessa incompreensão é que a 

maioria dos gestores e administradores tem uma visão deficiente de suas organizações. 

Os gestores e administradores normalmente visualizam a empresa, ou determinada 

unidade de negócios, na forma linear de um organograma tradicional, que estabelece os 

relacionamentos verticais de uma série de funções. Como representação fidedigna das 

atividades empresariais, a abordagem tradicional da visão vertical da organização deixa a 

desejar, uma vez que não evidencia os clientes, os produtos e os serviços fornecidos, bem 

como não estabelece o macrofluxo das interações com as entidades externas à empresa, 

tampouco o fluxo intra-organizacional básico. 

Em empresas de pequeno porte, essa visão vertical não representa problema, pois 

todos dentro da organização conhecem uns aos outros e naturalmente compreendem as outras 

funções. Com o passar do tempo, entretanto, se ocorrer o crescimento da organização, 

tornando-a mais complexa e com tecnologia mais sofisticada, essa visão da empresa passará a 

ser um risco. Quando os gestores visualizam sua empresa de forma vertical, tendem a 

gerenciá-la vertical e funcionalmente, com os objetivos sendo estabelecidos 

independentemente para cada função. Nesse ambiente, as funções não são integradas, e cada 

unidade atua de forma independente; não há, portanto, a coesão de todos os órgãos como uma 

única empresa a interagir com as entidades do meio ambiente externo e atuar em relação à 

concorrência inserida no mercado. 

Na estrutura tradicional, a empresa é constituída de áreas estanques, que são os órgãos 

da empresa denominados, normalmente, de departamentos, seções ou setores, que impedem 

que os assuntos interunidades sejam resolvidos entre gestores/gerentes de baixo e médio 

escalões. Neste contexto organizacional, um assunto interfuncional é levado aos níveis 

superiores da pirâmide organizacional. O gestor/gerente do nível superior da estrutura aborda 

o problema com o gestor, do mesmo nível hierárquico, da outra área estanque; quando, então, 

resolvido o problema, ambos comunicam a resolução para onde o trabalho é feito. Ou seja, o 
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fluxo de decisão percorre os mesmos canais de comando em sentido inverso até chegar aos 

níveis inferiores de onde surgiu o problema interfuncional. Como se pode observar, o 

processo comunicacional se faz presente e é de fundamental importância que ele ocorra sem 

interrupções, falhas ou com informações incompletas. 

A cultura de atuação em áreas estanques induz os gestores a resolver assuntos do nível 

mais baixo, tomando o tempo que poderiam dedicar, com mais prioridade, a assuntos de 

concorrentes e de clientes, ou seja, adotando uma visão mais focada no mercado. Os 

empregados de níveis mais baixos, que poderiam estar resolvendo esses assuntos, assumem 

menor responsabilidade pelos resultados e encaram a si próprios como meros 

implementadores e fornecedores de informação. 

Quando a unidade organizacional atua setorialmente, para atender aos objetivos 

específicos de sua função, obtém uma performance eficiente para si como órgão 

independente. Entretanto, essa otimização funcional quase sempre contribui para a 

subotimização da organização como um todo. Em contraposição a este posicionamento 

conservador, surge uma realidade atual que exige da maioria das organizações desempenho de 

forma abrangente, visando posicionar a empresa em um mercado altamente competitivo. 

A premissa adotada por Hall (1984, p.45) é de que “as condições externas e os 

processos internos são os fatores principais que determinam a forma de uma organização”. Do 

mesmo modo que o porte, a complexidade é um dos primeiros fatores a atingir uma pessoa 

que contata qualquer organização, em que a divisão do trabalho, os títulos dos cargos, as 

múltiplas divisões e os níveis hierárquicos são, de modo geral, imediatamente evidentes. Na 

determinação da estrutura deve-se levar em conta a complexidade da organização (que por 

sua vez se compõe da diferenciação horizontal, diferenciação vertical ou hierárquica e 

dispersão espacial) como variável a influenciar a departamentalização adotada na 

configuração organizacional, que pode ser do tipo: funcional; territorial; por produtos; por 

clientes; por processo; por projeto; matricial; e mista. 

A diferenciação horizontal, segundo Hall (1984, p.55), diz respeito “à subdivisão das 

tarefas desempenhadas pela organização entre seus membros”. As organizações ampliam-se 

horizontalmente à medida que o trabalho é subdividido para a realização da tarefa. Enquanto, 

conforme Hall (1984, p.55), a diferenciação vertical ou hierárquica “é uma questão 

relacionada à estratificação da hierarquia”, como os níveis de supervisão ou o número de 

posições entre o executivo principal e os empregados que trabalham na produção (ou outra 

área de nível de execução das atividades). Já a dispersão espacial pode ser uma forma de 

diferenciação horizontal ou vertical. Ou seja, as atividades e o pessoal podem dispersar-se no 
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espaço, conforme suas funções horizontais ou verticais, pela separação dos centros de poder 

ou das tarefas. 

O primeiro tipo de estruturação organizacional é a departamentalização funcional da 

empresa, onde as atividades empresariais são agrupadas de acordo com as funções da 

organização. As principais vantagens da departamentalização funcional que podem ser citadas 

são: maior concentração e uso de recursos especializados; orientação às pessoas para uma 

atividade específica; maior segurança com base tanto na execução das tarefas como no 

relacionamento com os colegas, pois cada funcionário tem maior facilidade de saber sobre sua 

área de atuação. Como desvantagem, entre outras, podem ser citadas: excessiva 

especialização do trabalho e visão parcial da organização. 

Outro tipo de estrutura organizacional é aquela que se apóia na departamentalização 

territorial, que, segundo Hall (1984, p.56), geralmente é usada em empresas territorialmente 

dispersas, baseando-se no princípio de que “todas as atividades que se realizam em 

determinado território devem ser agrupadas e colocadas sob as ordens de um administrador”.  

Na departamentalização por produtos ou serviços, que é outra forma de estrutura 

organizacional, “o agrupamento é feito de acordo com as atividades inerentes a cada um dos 

produtos e serviços da empresa” (HALL, 1984, p.56). As principais vantagens desse tipo de 

departamentalização são, entre outras: facilita a utilização máxima dos recursos; fixa 

responsabilidade dos departamentos; o enfoque da empresa é predominantemente sobre os 

produtos e serviços, e não sobre sua estrutura organizacional interna. E, como desvantagens 

da departamentalização por produtos ou serviços, podem-se citar: cria uma situação em que os 

gerentes de produtos se tornam muito poderosos; é mais difícil sua coordenação ao 

estabelecer as políticas gerais da empresa. 

Uma outra forma organizacional, citada por Hall (1984, p.57), é a 

departamentalização por clientes, que tem suas “atividades agrupadas de acordo com as 

necessidades variadas e especiais dos clientes da empresa”, e, ainda na departamentalização 

por projetos, “as atividades e as pessoas recebem atribuições temporárias”. O gerente de 

projeto é responsável pela realização de todo o projeto ou de uma parte dele. Concluídas as 

tarefas para a qual foi configurada a estrutura organizacional, o pessoal que temporariamente 

havia sido destinado a ela é designado para outros departamentos ou outros projetos. 

Numa departamentalização matricial mencionada por Hall (1984, p.57), pode-se 

“visualizar a sobreposição de dois tipos de departamentalização sobre a mesma pessoa”. 

Geralmente, refere-se à fusão entre a estrutura funcional e a estrutura por projetos. A estrutura 

matricial não leva em consideração o princípio clássico de unidade de comando estabelecida 
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por Fayol (1976). No entanto, o conflito interno preconizado pela escola clássica pode ser 

evitado se existir clara definição de atribuições de cada um dos elementos da estrutura e das 

responsabilidades da gerência funcional e do projeto aliado a um amplo processo 

comunicacional. Portanto, a departamentalização matricial surgiu de forma intermediária 

entre esses dois tipos de departamentalização (funcional e por projetos), reduzindo as 

desvantagens de cada uma e procurando de forma sinérgica usufruir as vantagens de cada um 

dos referidos tipos de estrutura.  

Existe também a departamentalização mista, citada por Hall (1984, p.57), que “é uma 

estrutura muito freqüente, pois cada parte da empresa, normalmente as de grande porte, adota 

a estrutura que mais se adapta à sua realidade organizacional”. 

Como decorrência natural da evolução da organização ao longo do tempo, com o 

conseqüente crescimento do volume dos negócios e o incremento da complexidade de suas 

atividades, as organizações ainda podem adotar a estrutura divisionalizada como forma de 

arranjo organizacional. Esse tipo de estrutura é o sucedâneo natural da departamentalização 

mista, que, em face do porte, tipo da organização em função de seu ramo de negócios, “induz 

à adoção de arranjo organizacional compatível ao nível de complexidade da empresa” 

(HALL, 1984, p.58). 

Esse tipo de estrutura está apoiado nos conceitos de linha/staff, 

centralização/descentralização e na separação das atividades-fim, normalmente 

departamentalizada por produtos, das atividades-meio, que são invarialvemente 

departamentalizadas por funções. É uma estrutura que adota, ainda, o conceito de autoridade 

funcional, na medida em que as atividades-meio centralizadas nos órgãos de staff da 

presidência orientam funcionalmente os setores vinculados a cada divisão, no exercício das 

funções equivalentes àquelas exercidas pelo staff. 

Segundo Tachizawa e Scaico (1997, p.77), “numa estrutura organizacional podem ser 

encontradas a autoridade hierárquica e a autoridade funcional”, onde a autoridade hierárquica 

segue as linhas de comando estabelecidas pela estrutura hierárquica da empresa. Ou seja, para 

as pessoas visualizarem claramente sua posição na estrutura e, portanto, em sua equipe de 

trabalho, há necessidade de representar formalmente os relacionamentos entre si, através de 

relação de linha e relação de assessoria. A relação de linha define a interação entre cargos 

diretamente responsáveis pelo atingimento dos objetivos de suas respectivas unidades 

organizacionais, enquanto a relação de assessoria estabelece o vínculo entre determinada 

unidade responsável pelo suporte e orientação para unidades organizacionais de linha. 
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Já a autoridade funcional corresponde à autoridade estabelecida pela função exercida 

pelas unidades organizacionais, que é normalmente descrita e não representa graficamente no 

organograma, exceto no caso de adoção de estrutura matricial, quando então deve ser 

explicitada formalmente. Em outras palavras, qualquer que seja a empresa, pode haver a 

necessidade de relacionamento entre pessoas de unidades organizacionais diferentes, tanto de 

mesmo nível hierárquico como de relações normativas entre órgão hierarquicamente superior 

e outra unidade de nível inferior, independentemente dos canais formais de comunicação. 

Outro elemento presente em determinada estrutura é constituído das comunicações 

formais, que, segundo Hall (1984, p.77), é “o processo mediante o qual uma mensagem é 

enviada por um emissor, por meio de um determinado canal, e entendida por um receptor”. O 

sistema de comunicação é a rede por meio da qual fluem as informações que permitem o 

funcionamento da estrutura de forma integrada e eficaz. O processo de comunicação nas 

empresas contém elementos que são fortemente organizacionais em contrapartida a outros 

fortemente individuais. 

As estruturas organizacionais, com seus diferentes tamanhos, sofisticação tecnológica 

e graus de complexidade e formalização, destinam-se a ser ou a evoluir para processos de 

negócios, tanto produtivo como de apoio. O próprio estabelecimento de uma estrutura 

organizacional é um sinal de que se supõe que as comunicações sigam determinado curso. O 

fato de a estrutura oficialmente designada não ser operativa indica somente que as 

comunicações nem sempre seguem as linhas claramente prescritas. O poder, a liderança e a 

tomada de decisões dependem do processo de comunicação, quer explícita ou implicitamente, 

já que esses processos não teriam sentido na ausência de informações. 

A comunicação varia de importância em função da unidade organizacional em que se 

posicione, ou seja, em setores operacionais tem-se uma troca de informações menor do que na 

área administrativa-financeira, em que o controle e a tomada de decisões acentuam a troca de 

informações. Complementarmente, tem-se que o tipo de empresa ou as diferenças 

interorganizacionais é digno de importância, uma vez que o grau de dependência ou 

competição com o ambiente externo determina a intensidade da comunicação em interação 

com as entidades externas, tanto na busca de recursos e insumos produtivos como no 

relacionamento com clientes e mercado. 

A capacidade para exercer influência em uma empresa depende, em parte, da eficácia 

de seus processos de comunicação. Existe uma relação entre o processo de comunicação e o 

desempenho empresarial. Este processo de comunicação, normalmente, influi no sentido 
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vertical das linhas de autoridade da pirâmide organizacional ou, conforme já mencionado, no 

sentido horizontal e diagonal, entre unidades organizacionais da estrutura como um todo. 

Os padrões de comunicações verticais envolvem o fluxo descendente e o ascendente. 

As comunicações descendentes abrangem elementos, como a instrução de tarefa simples e 

comum (ordens diretas, treinamento, descrições de cargo); a informação acerca dos 

procedimentos e práticas organizacionais; e crenças e valores como tentativa de doutrinar os 

subordinados a aceitarem e acreditarem nos objetivos corporativos. Já as comunicações 

ascendentes podem assumir formas diferentes em função do tipo de hierarquia preponderante 

na empresa, já que, quando a organização é plana, mais comunicações não filtradas chegam 

até o superior do sistema, enquanto na hierarquia típica com níveis múltiplos a comunicação é 

filtrada numa progressão gradual em linha ascendente. Quanto às comunicações horizontais, 

pode-se dizer que há interação dentro e entre unidades organizacionais, ressaltando que, 

quanto mais baixo o nível na hierarquia, maior a proporção de comunicações horizontais. 

De maneira genérica, existem dois tipos de formação sistemática de comunicação 

numa empresa: (a) formal, que é um processo conscientemente planejado e controlado, 

seguindo a escala de comando estabelecida pela hierarquia; (b) informal, que surge 

espontaneamente na empresa, em resposta às necessidades de seus membros. 

Podem-se atenuar os efeitos contrários da comunicação informal por meio de medidas 

a serem adotadas pela administração da empresa, em termos de: 

- alteração do arranjo físico das áreas; 

- alteração na estrutura e organização formal; e 

- programas de clima organizacional ou mudanças voltadas ao desenvolvimento 

organizacional. 

A maioria das empresas adota o manual de organização, que, além de descrever as 

missões, visão e valores, funções, atribuições, responsabilidades, organogramas e demais 

elementos organizacionais, tem o intuito de formalizar as relações hierárquicas entre chefe e 

subordinados, entre diferentes unidades organizacionais, bem como, em alguns casos, de 

relacionamentos com entidades externas à empresa. Com menor incidência, há casos de 

empresas que não possuem o manual da organização e adotam a formalização de tais 

relacionamentos organizacionais por meio de um manual de normas e procedimentos (que 

inclui outros aspectos normatizadores de rotinas e de sistemas). 

A análise das decisões é elemento importante para subsidiar a definição da estrutura 

organizacional ideal. Deve-se considerar: (a) que decisões são necessárias para se ter o 

desempenho estratégico indispensável à realização dos objetivos; (b) de que espécies são 
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essas decisões; (c) em que níveis da empresa devem ser tomadas; (d) que atividades elas 

acarretam ou afetam; (e) que chefes devem participar dessas decisões; e (f) que chefes devem 

ser informados, depois de tomadas as decisões. 

Entende-se que a decisão pode ocorrer no nível hierarquico mais baixo possível e o 

mais perto da cena de ação, ocorrendo sempre numa situação que assegure a consideração 

plena de todos os objetivos e atividades afetados. É um conceito que converge com a atual 

tendência do enriquecimento do cargo – empowerment –, por meio do alargamento das 

atribuições tanto em nível horizontal como vertical. 

  Todo administrador deve trabalhar com e para as pessoas, em que o recurso humano 

da empresa se constitui num condicionante da estrutura organizacional, ou seja, o fator 

humano. Essas pessoas executam as atividades necessárias à consecução dos objetivos 

estabelecidos pela organização em que são necessárias determinadas qualidades humanas cuja 

importância relativa aumenta à medida que a pessoa sobe na hierarquia. De fato, no 

desenvolvimento de uma estrutura organizacional eficiente, devem-se levar em consideração 

o comportamento e os conhecimentos das pessoas que terão de desempenhar as funções que 

lhe serão atribuídas. 

Adicionalmente na determinação da estrutura organizacional, deve-se considerar, 

principalmente, o processo de relacionamento entre a empresa e seu ambiente externo, que 

constitui um outro condicionante principal da estrutura organizacional. Este aspecto não está 

relacionado apenas a uma estratégia inicial à época da fundação e criação da empresa, mas 

também à avaliação contínua das constantes mudanças no ambiente relevante da empresa e ao 

efeito dessas em sua estrutura organizacional. 

Conforme já explicitado, as características ambientais são restrições às organizações, 

afetando-lhes a escala de operações e o modo de produção técnica e constituindo-se em uma 

verdadeira infra-estrutura socioeconômica em que se localizam as empresas. Em suma, a 

estrutura organizacional deve estar compatível com as demandas que lhe são impostas pelo 

ambiente relevante. A influência do ambiente para as empresas pode ser visualizada nos casos 

das organizações multinacionais que são afetadas por seu país de origem, diferentemente da 

filial sediada em outro país hospedeiro que a influencia de maneira peculiar e diferenciada. 

O fator inerente aos objetivos e às estratégias tem influência na estrutura 

organizacional porque, quando os objetivos e as estratégias estão bem definidos e claros, é 

mais fácil organizar e identificar as principais decisões que afetam os resultados da empresa. 

Simplificadamente pode-se dizer que no nível estratégico da pirâmide organizacional estariam 

os objetivos e as decisões relacionadas ao negócio, às oportunidades e ameaças ao composto 
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de marketing e valores da organização, enquanto no nível operacional estariam os 

procedimentos, as rotinas e os sistemas de informação de caráter estruturados. A ambos os 

níveis estariam associados os estágios do ciclo de gestão que, conforme DRUCKER (1989, 

p.54), “compõem-se de planejamento, organização, liderança e controle”. Em linhas gerais 

sugerem-se enfocar as escolhas estratégicas selecionadas pelos responsáveis pelo processo 

decisório, o que pode ser um importante passo à frente na análise da configuração 

organizacional das empresas.  

Com base na percepção seletiva do ambiente, é possível escolher estratégias 

apropriadas para lidar com esse ambiente. Essa tomada de decisões inclui a utilização da 

tecnologia apropriada para a implementação estratégica. Na escolha estratégica, portanto, a 

tecnologia em perspectiva é trazida para a organização. As decisões envolvem também 

estratégias para a distribuição dos papéis e as inter-relações para o controle e a coordenação 

das tecnologias empregadas. Isso é feito para assegurar a continuidade da organização, sua 

sobrevivência e seu crescimento, que não ocorre automaticamente ou em base totalmente 

racional. 

 

4. Cultura e Estratégia 

Toda organização possui características diferenciadas que fazem com que a 

implantação de estratégias assuma formas e conteúdos não padronizados. Pessoas diferentes, 

formas de ver os problemas, histórias próprias, “regras do jogo” específicas, como, por 

exemplo, quem manda e como se realiza o processo decisório. Perguntas do tipo “qual a 

quantidade de mudança necessária é aceitável pela companhia?” ou “qual a relação entre a 

vontade de manter o que se tem (conservadorismo) e a vontade de assumir riscos?” são 

normalmente feitas para se perceber o quanto das estratégias efetivamente as organizações 

querem ver efetivas e quanto essas estruturas organizacionais podem suportar a velocidade da 

mudança que vai ocorrer. 

O pensar estratégico e a formulação desse processo precisam ser bem estruturados e 

planejados, tornando toda essa maneira de agir num movimento sincronizado que leva a 

organização a ter um planejamento de como colocar as estratégias em ação. Com isso, surge o 

Planejamento Estratégico. A implantação do Planejamento Estratégico é muito importante 

para definir objetivos, alocar recursos e definir o futuro de produtos e serviços ofertados ao 

mercado. Todavia, é necessário levar em conta a cultura da organização para se obter sucesso. 

A cultura permeia muitos aspectos críticos da formação da estratégia. Mas talvez a 

esfera mais crítica seja a maneira pela qual as pessoas são escolhidas, desenvolvidas, 
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estimuladas, inter-relacionadas e recompensadas dentro de uma organização. O tipo de pessoa 

atraída para uma organização e a maneira pela qual podem lidar mais eficientemente com os 

problemas e umas com as outras e, em grande parte, uma função da cultura que um lugar 

fomenta – e as práticas e os sistemas que o apóiam. 

Cada empresa tem a sua cultura organizacional própria, sua filosofia e princípios de 

negócio, sua maneira de abordar os problemas e tomar decisões, seus padrões próprios de 

“como fazer as coisas por aqui”, seus tabus, seus “nãos” políticos, seu próprio repertório de 

histórias que são contadas repetidamente para ilustrar os valores da empresa e seu significado. 

Estas crenças, comportamentos e pensamentos arraigados, padrões de pensamento, práticas 

comerciais e personalidade definem a cultura de uma organização. Quando se trata de cultura 

organizacional, percebe-se que se está lidando com uma matéria nebulosa e que ninguém 

consegue exprimir de forma clara qual é a melhor cultura organizacional para que se tenha um 

Planejamento Estratégico bem-sucedido. 

É fundamental, sim, reconhecer de início a existência da cultura, a fim de evitar a 

implantação de estratégias preocupadas apenas com os processos internos da organização e 

com caminhos e padrões já predefinidos, procurando apenas entender as suas implicações. O 

conhecimento da existência de uma determinada cultura não significa aceitá-la tal como é, 

mas apenas compreendê-la antes de iniciar as mudanças que poderão levar também a 

alterações culturais, se houver necessidade de uma melhor adequação às finalidades na sua 

ambientação. 

Poderíamos aqui até relacionar as condições para se obter sucesso na implantação de 

estratégias como sendo as empresas que buscam cada vez mais ter uma sensibilidade para 

estratégias, ter um sistema gerencial aberto para as mudanças, uma organização flexível aliada 

à habilidade em criar, implementar e manter posições de liderança frente a um mercado cada 

vez mais competitivo.  

Podemos acrescer a estas características o fato de que as organizações possuem 

culturas diferenciadas que fazem parte de suas habilidades para criar, implantar e manter 

posições empresariais de liderança. Podem existir muitos casos de organizações que estão no 

mesmo setor de atividade, ofertando produtos e serviços semelhantes, mas que possuem 

culturas diferenciadas. Quando se pensa isoladamente na palavra cultura, a idéia que surge é a 

do conhecimento, da sabedoria, da sensibilidade para as artes e para as ciências. O saber 

localizar o conhecimento desejado também pode ser considerado cultura. 

Quando se pensa em cultura organizacional, acredita-se que seja mais útil deixar a 

abordagem da sabedoria de lado, se bem que ela pode ser uma parte da cultura organizacional, 
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e fazer uma comparação entre empresas diferentes, pois cada uma delas tem seu clima, sua 

maneira de atuar e de liberar energia própria em diferentes campos de atuação individual. 

Cada uma das empresas tem cultura, valores, normas e crenças que se refletem nas suas 

estratégias e nas suas posições competitivas. E essas culturas, por sua vez, são afetadas pelos 

fatos ocorridos no passado, pelo clima do presente, pela tecnologia adotada e pelo produto ou 

serviço que presta e, muito especialmente, pela característica do quadro de pessoal que nela 

trabalha.   

Cultura organizacional é mais do que estilo gerencial. Podemos dizer que é a forma 

como uma organização desempenha uma série de tarefas. Ela se caracteriza pelas tradições 

internas, pelo modo de pensar e sentir, pelas reações às oportunidades e ameaças com as quais 

a organização se depara. Sem dúvida, a cultura é influenciada pelos sucessos do passado que 

ditam as regras ou os modelos a serem seguidos e pelos fracassos que indicam precauções ou 

experiências a serem evitadas. 

Cultura é também uma forma de vínculo emocional que mantém a organização 

funcionando como um conjunto. Mas quais são os graus exigidos de formalização? 

Prevalecem as normas explícitas do tipo “não fale, escreva” ou a informalidade e a confiança 

mútuas predominam? Quanto de planejamento e quanto de improvisação existem nos 

momentos de decisão? Qual a combinação que há entre obediência cega e exercício da 

autoridade e a iniciativa que é esperada dos subordinados? Estes são componentes da cultura 

que muitas vezes adquirem formas visíveis até no estilo arquitetônico das edificações, na 

forma das pessoas se expressarem, nos quadros de avisos de cada seção ou departamento. 

A cultura, representa um conjunto de crenças e expectativas transformadas em normas 

e princípios que afetam os comportamentos dos indivíduos e grupos da organização. Por isso 

as mudanças culturais, ao contrário do clima, são passíveis de transformação mais lenta. As 

culturas organizacionais são assimiladas pelos novos funcionários que são admitidos. A isto 

se costuma denominar de período de adaptação e pode demorar poucos dias ou se prolongar 

por meses. Nem sempre o novo elemento consegue aceitar facilmente a cultura da casa, seja 

por uma questão de princípios ou valores, seja porque a cultura existente, de uma certa forma, 

representa uma agressão à sua forma de ver, pensar e agir. O novo elemento poderá ter 

dificuldades para esta adaptação. A empresa, por seu lado, também poderá sentir a presença 

de um indivíduo de personalidade forte e permitir que ele provoque transformações culturais 

ou não aceitar as mudanças e rejeitar uma atuação que afete a sua cultura.  

Se a cultura é tão difícil de se definir numa frase e tão lenta para se modificar, será que 

é possível tentar fazer uma classificação dos tipos de cultura existentes? Gaj (1990) descreve 
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quatro tipos de cultura, de uma forma que pode ter similaridade com os estilos de liderança. 

Segundo Gaj (1990, p.73), a “cultura do poder encontra-se freqüentemente em pequenas 

organizações, porém pode ser encontrada também em algumas grandes organizações que 

veneram o poder”. Essa cultura se baseia num poder central que se irradia pelos vários 

negócios e departamentos diretamente até os subordinados. Possui a “forma” de uma roda em 

cujo centro se encontra o poder. Esse tipo de cultura pode simplificar os procedimentos 

burocráticos, sendo o controle exercido por pessoas designadas. 

Nessa cultura, existe habilidade para movimentação rápida, para reação no caso de 

ameaças ou para aproveitar oportunidades. Quando a organização é grande, existe o perigo de 

haver um filtro de informações que elimine os dados que possam provocar reações negativas 

do poder e com isso gerar o isolamento da cúpula ou ainda a tomada de decisões inadequadas.  

Pouca força é colocada nos grupos de trabalho, uma vez que a força central 

predomina. O julgamento é baseado nos resultados e há pouca preocupação com os meios. 

Essas organizações, normalmente, sofrem de problemas de baixo moral e elevada 

rotatividade de pessoal. Essa cultura tanto pode ser negativa como muito eficaz. Várias 

empresas familiares que estavam estagnadas acabaram sendo adquiridas por terceiros devido a 

sua cultura de poder encontrar-se enfraquecida ou superada no centro da roda. Há também a 

cultura do papel. Neste segundo caso, conforme Gaj (1990, p.75), “o que predomina é o papel 

que cada elemento tem na organização”. Pode-se dizer que as áreas se tornam importantes, 

pois os departamentos sustentam a organização e o estilo burocrático predomina. A forma 

estrutural pode ser exemplificada como a de “um templo grego”. Cada “pilar” da organização 

possui a sua força própria. Assim ocorre com os diversos departamentos da organização que 

estão todos alinhados um a um, sem que haja a preocupação de se criar uma relação 

integrativa. 

Neste tipo de cultura, o papel de cada um é muito importante, e por isso prevalecem os 

manuais, as normas e os procedimentos. A estrutura se assemelha a departamentalização-

estanque. Esse tipo de estrutura em ambientes estáveis ou num certo estágio de 

desenvolvimento, porém sendo “templos gregos”, pode ficar fraco quando as bases não são 

sólidas.  

Os eventuais movimentos da base podem provocar o desmoronamento do “templo”. 

Em ambientes turbulentos essa cultura pode ser perigosa. Enquanto ocorrem as mudanças 

ambientais, essa cultura tende a ser lenta nas suas reações, a ser do tipo conservador e, 

portanto, aplicar fórmulas que foram mais adequadas no passado, e com isso os responsáveis 

pelas colunas, cada um cuidando de sua área, podem não contribuir para solucionar o 
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problema como um todo. A cultura do papel é adequada onde a economia de escala é mais 

importante do que a flexibilidade ou também nos casos em que a especialização é mais 

importante do que a inovação de produtos, serviços, processos e mercados. 

Outro tipo citado por Gaj (1990, p.76) é a “cultura da tarefa onde a organização é 

orientada para o trabalho ou para projetos específicos”. A estrutura organizacional que melhor 

representa essa cultura pode ser a de uma “rede” onde as várias atividades interagem para 

conseguir cumprir as finalidades em primeiro lugar. 

Nesse modelo, algumas das linhas da rede são mais fortes e nelas se concentra o foco 

de execução e também do poder. Esse poder pode ser tanto técnico como funcional ou de 

projeto, mas o importante é que conduza ao cumprimento das tarefas. Essa cultura é bastante 

flexível. As estruturas são ágeis, podendo ser matriciais ou de projetos, em que os grupos de 

trabalho e as equipes são mobilizados permanentemente. Por esse motivo, é o tipo de cultura 

adequado quando são necessárias sensibilidade e flexibilidade para alterações ambientais ou 

mercadológicas. Será encontrada onde o ciclo de vida do produto ou serviço é curto e o 

mercado, competitivo. 

Por outro lado, não é adequada onde são necessárias economia de escala e grande 

especialização. Uma das dificuldades reside nos controles. Poucos controles podem ser 

introduzidos sem violar a própria cultura já orientada para o desempenho da tarefa. Outra 

característica é a de ser preferida especialmente pela média gerência, que tem maior 

participação, uma vez que enfatiza o trabalho em grupos e a recompensa pelos resultados. 

Porém, ela não é a melhor cultura para a criação de um clima agradável, para o estímulo da 

tecnologia, nem para a criatividade. Todavia, pode ser muito adequada para mudança 

adaptativa e para as liberdades individuais. 

Por último, segundo Gaj (1993, p.77), tem-se “a cultura da pessoa, onde neste tipo de 

cultura o indivíduo é o ponto central”. Se um grupo ou uma pessoa decide agir em seu 

exclusivo interesse e coloca tudo a seu serviço, a organização terá um caráter pessoal e 

existirá em função das pessoas que fazem parte dessa organização.  

Associações de bairro, comunidades, grupos sociais, familiares e pequenas empresas 

de serviço podem ter esse tipo de organização com cultura orientada para a pessoa. A melhor 

maneira de representar mentalmente essa cultura é uma “galáxia de estrelas”. Poucas 

organizações conseguem sobreviver com essa cultura, uma vez que elas possuem objetivos 

que normalmente ficam acima dos interesses individuais. 

O professor em uma instituição de ensino é o estereótipo do homem orientado para a 

cultura da pessoa, operando em uma cultura do papel. Ele faz o que deve ser feito, ou seja, 
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desempenha o seu papel de ensinar e, dessa forma, cumpre o que lhe é determinado na 

organização. Porém, ele olha para a organização como uma base na qual é possível construir a 

sua própria carreira, o seu próprio interesse, por meio da sua atuação em atividades paralelas 

ou em institutos de pesquisa, o que, por sua vez, indiretamente, aumenta o seu interesse pela 

organização. 

A essas formas de cultura podemos acrescer outras, como cultura tecnológica, cultura 

competitiva, cultura de estilos de liderança, cultura de valores, cultura histórica. No entanto, 

na época atual, seria importante destacar, além dessas indicadas por Gaj (1990), uma outra 

cultura, voltada para o empreendedor, para o criativo e para o inovador. Nessa cultura, que 

mentalmente pode ser simbolizada pelo desenho de uma “lâmpada”, a criatividade é aceita e 

estimulada pela organização. A inovação é dirigida aos negócios em que a finalidade de cada 

negócio é clara e os recursos são alocados de acordo com as prioridades. As equipes decidem 

após cuidadosos debates de prós e contras, vantagens e desvantagens, e, portanto, com grande 

percepção da realidade e dos riscos envolvidos. 

Esse tipo de cultura pode nos levar a pensar também em estágios de cultura ligados a 

estágios de desenvolvimento. Assim, num processo evolutivo, poderíamos encontrar culturas 

se modificando lentamente até atingir formas mais desejadas. 

Entende-se que, nas organizações, as estruturas, os processos e até as pessoas mudam, 

porém a cultura é o elemento que mais lentamente se modifica. Só em casos de grandes 

transformações, como fusão e aquisição, consegue-se mudar a cultura com relativa rapidez. 

Os tipos de cultura descritos não apresentam definições precisas ou uma catalogação 

com limites bem definidos. Ao contrário, é uma classificação difusa, uma forma de se tentar 

entender um pouco mais as organizações. Em uma organização que quer ver implantadas 

ações de Planejamento Estratégico, é necessário investigar qual o tipo de cultura que mais se 

assemelha. Essa identificação, todavia, não permite atuação sobre os fatores que a afetam, e 

por isso é importante tentar enumerar quais são os fatores que agem sobre a cultura. 

A identificação dos fatores permitirá aumentar a percepção e adquirir a sensibilidade 

para uma atuação posterior de transformação cultural. 

Dentre alguns fatores que podem ser definidos como importantes estão: 

a) Quem são os proprietários e dirigentes da organização? 

b) História da organização. 

c) Tamanho e forma de crescimento. 

d) Tecnologia utilizada. 

e) Objetivos e metas. 
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f) Condições das instalações físicas. 

g) Pessoas envolvidas. 

h) Formas organizacionais adotadas. 

i) Estilos de liderança. 

j) Formas de comunicação. 

Se existir uma organização cuja cultura valoriza a produção em detrimento do 

marketing ou da estratégia e se a mesma organização resolver contratar um profissional 

especializado em marketing, no início poderá haver um certo choque cultural, porque a 

mudança afeta a cultura e vice-versa; porém, aos poucos, as novas idéias podem ser 

incorporadas pelas equipes dessa organização, que transformarão gradativamente uma cultura 

orientada para a produção voltada para serviços, produtos ou mercados novos e diferentes. 

Essas transformações culturais afetam a posição competitiva. As culturas existentes 

são decorrências dos vários fatores que foram citados acima. Se essas culturas estiverem 

voltadas para dentro da empresa, poderão não possuir a sensibilidade requerida para perceber 

as mudanças ambientais externas que estão ocorrendo no mercado em que atua, pois o filtro 

cultural as impede muitas vezes de perceber os movimentos dos concorrentes, as ações 

governamentais, entre outras demandas. 

Podemos entender como posição competitiva uma conseqüência do grau de 

diferenciação dos produtos e serviços com relação aos concorrentes atuais ou potenciais ou 

ainda de produtos substitutos. Também pode ser entendida como qualidade relativa, produtos 

novos relativos, preços relativos, serviços relativos, tecnologia relativa. A característica de 

relatividade se refere ao que os concorrentes estão ofertando nesse mesmo mercado. 

Uma forma de se olhar para a relação estratégia/cultura é do ponto de vista das 

barreiras culturais, ou seja, dos limites que a cultura impõe às novas e necessárias estratégias 

que a organização pretende implantar. 

Assim, de forma resumida, podem-se apresentar algumas medidas possíveis para 

administrar barreiras culturais, conforme as estratégias que se deseja implantar. Como 

exemplo, pode-se citar a necessidade da adoção de uma estratégia de crescimento para novos 

mercados e lançamento de novos produtos, porém a organização tem poder centralizado, 

possuindo como barreiras culturais as assessorias fortes e a estrutura hierárquica rígida. O 

enfoque alternativo para a implantação da ação estratégica seria criar novas unidades de 

negócio. 

É importante mencionar, ainda, que a busca de adequação cultural-estratégica 

representa uma forma de visualizar mais completamente a empresa e, portanto, determinar 
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uma aprendizagem no trabalho de implantação. Seja pela realização desta observação cultural, 

seja pela introdução de algum mecanismo sofisticado de análise, o importante é que essa 

adequação seja sentida pelos dirigentes ou pelos profissionais que estiverem envolvidos no 

processo estratégico e que esta sensação seja transformada em fatos e enfoques alternativos 

para discussão, objetivando a melhor adaptabilidade ao ambiente. 

Segundo Thompson e Strickland III (2003, p.380), “a cultura corporativa refere-se aos 

valores internos da empresa, suas crenças, rituais, estilo operacional e atmosfera de trabalho”. 

As raízes da cultura corporativas são as crenças e a filosofia compartilhadas pela organização 

sobre como seus negócios devem ser conduzidos – o motivo pelo qual ela faz as coisas do 

jeito que faz. A cultura de uma empresa manifesta-se nos valores e princípios de negócios que 

os administradores da empresa pregam e praticam, em seus padrões éticos e políticas oficiais, 

nos relacionamentos com os depositários (especialmente com os empregados, sindicatos, 

acionistas, fornecedores e a comunidade onde a empresa opera), nas tradições que ela 

mantém, em suas práticas de supervisão, na atitude e comportamento dos empregados, em 

suas histórias, suas políticas e no sentimento geral do ambiente de trabalho. Todas essas 

forças sociológicas, algumas das quais operam com tanta sutileza, combinam-se para dar a 

definição de uma cultura da organização. 

As crenças e práticas embutidas na cultura de uma empresa podem ser originadas de 

qualquer lugar, consoante Kotter e Heskett (1992, p.7): “uma pessoa influente, grupo de 

trabalho, departamento, ou divisão, na base da hierarquia organizacional ou no topo”. De um 

modo geral, muitos componentes culturais estão associados com o fundador ou com outros 

líderes mais antigos que se notabilizaram por causa de uma visão, uma série de princípios aos 

quais a organização deve seguir, uma estratégia de negócios ou uma combinação disso. 

Com o passar do tempo, estes valores e práticas passam a ser compartilhados pelas 

chefias e seus subordinados e persistem à medida que os novos empregados forem 

encorajados a adotá-los e segui-los. Portanto, a cultura da empresa é o produto de forças 

sociais internas. Além disso, os valores e os comportamentos compartilhados que prevalecem 

na organização tendem a ser interdependentes. Um componente relaciona-se com outro. Esta 

interdependência dificulta a mudança de apenas uma faceta da cultura. A mudança em um 

aspecto resulta em mudança em outro aspecto. 

Uma vez estabelecida, a cultura da empresa é perpetuada pela continuidade da 

liderança, seleção de novos membros do grupo de acordo com a maneira com que seus 

valores e comportamentos se ajustam, doutrinação sistemática dos novos membros nos 

fundamentos da cultura, esforços dos membros seniores dos grupos para reiterar valores 
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básicos nas conversas diárias e nos pronunciamentos, contagem e recontagem de histórias 

lendárias, cerimônias regulares em homenagem de pessoas que demonstram ideais culturais, 

recompensas visíveis para os que seguem as normas culturais e penalização daqueles que não 

seguem. 

Entretanto, mesmo as culturas estáveis não são estáticas. As crises e os novos desafios 

evoluem em novas maneiras de fazer as coisas. Os novos líderes e a mudança de membros-

chave geram valores e práticas novos ou diferentes que alteram a cultura da empresa. A 

diversificação em novos negócios, a expansão em áreas geográficas diferentes e o crescimento 

rápido que faz com que novos empregados sejam contratados rapidamente provocam a 

evolução da cultura da empresa. Conforme Kotter e Heskett (1992, p.5), “embora seja comum 

falar da cultura corporativa singular, as empresas tipicamente têm culturas múltiplas (ou 

subculturas)”. Os valores, as crenças e as práticas podem variar significativamente por 

departamento, localização geográfica, divisão ou unidade de negócios. Se as unidades de 

negócios adquiridas recentemente ainda não forem assimiladas ou se as unidades diferentes 

têm estilo gerencial, filosofias de negócios e abordagens operacionais conflitantes, então as 

subculturas da empresa podem ser conflitantes ou pelo menos não se combinarem bem.  

Segundo Thompson e Strickland III (2003, p.382), “uma cultura forte e um forte ajuste 

da estratégia com a cultura são alavancas poderosas para influenciar as pessoas para fazerem 

melhor o seu trabalho”. Kotter e Heskett (1992, p.17) afirmam que “as crenças, objetivos e 

práticas adequados podem ou não ser compatíveis com a cultura da empresa”. Quando não 

são compatíveis, as empresas encontram dificuldades para implementar uma estratégia com 

sucesso. Um forte agente da cultura com a estratégia que energiza as pessoas, na empresa 

como um todo, para fazerem seu trabalho de modo que proporcione suporte para a estratégia 

de maneira natural, é significativo para o sucesso da implementação. As culturas fortes 

promovem um bom desempenho de longo prazo quando existe afinidade com a estratégia e 

prejudicam o desempenho quando não existe essa afinidade.  

Quando a cultura da empresa não está sincronizada com o que é necessário para o 

sucesso estratégico, a cultura precisa ser mudada tão rapidamente quanto possível; quanto 

mais entrincheirada for a cultura, maior a dificuldade da implementação de estratégias novas 

ou diferentes. Um conflito de cultura de estratégia grande e prolongado enfraquece e pode até 

mesmo derrotar os esforços da alta administração para fazer a estratégia funcionar conforme o 

planejado. 

Um forte alinhamento da cultura com a estratégia é uma alavanca poderosa para 

canalizar o comportamento e ajudar os empregados a fazer seu trabalho de maneira que 
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proporcione maior suporte para a própria estratégia. Isso ocorre de duas maneiras, segundo 

Kotter e Heskett (1992, p.15-16): a) um ambiente de trabalho em que a cultura combina-se 

bem com as condições para uma boa execução estratégica fornece um sistema de regras 

informais e de pressão sobre como conduzir o negócio internamente e sobre como executar o 

trabalho. O comportamento aprovado culturalmente prospera enquanto o comportamento 

desaprovado culturalmente deteriora-se. Em uma empresa em que a estratégia e a cultura 

estão desalinhadas os valores arraigados e a filosofia operacional não cultivam hábitos de 

trabalho que suportam a estratégia; freqüentemente os muitos tipos de necessidades 

comportamentais para executar a estratégia com sucesso conflitam com a cultura e provocam 

reconhecimento negativo em vez de elogios e recompensas. b) uma cultura forte de apoio à 

estratégia alimenta e motiva as pessoas a darem o melhor de si. Ela fornece estrutura, padrões 

e um sistema de valor onde operar e promove uma forte identificação da empresa entre os 

empregados. Tudo isso faz com que os empregados sintam-se muito melhor em relação ao 

trabalho e no ambiente de trabalho, levando ao máximo o seu desempenho. 

Como afirmam Thompson e Strickland III (2003, p.76), qualquer coisa tão 

fundamental como “a implementação de um plano estratégico envolve a mudança da cultura 

da organização para um alinhamento com as necessidades para a execução proficiente da 

estratégia”. A condição ótima é um ambiente de trabalho que encoraja as pessoas a executar 

as atividades críticas para a estratégia da organização de maneira superior.  

Logo, aplicar Planejamento Estratégico como sendo uma série de regras de raciocínio 

lógico-racional pode levar a organização a obter com isso alguma vantagem analítica, porém 

com pouca alteração comportamental e, especialmente, pouca flexibilidade para lidar com a 

mudança. Muitas vezes nas organizações, a formalidade das estruturas é mais forte do que a 

rapidez e a agilidade necessárias para lidar com a demanda dos ambientes externo e interno. 

As barreiras dos dirigentes, a cultura enraizada e as políticas de recursos humanos são alguns 

exemplos de fatores que podem dificultar a implantação de um Planejamento Estratégico e 

que, por meio de um amplo processo comunicacional, podem reduzir as forças que compõem 

essas barreiras. 

 

5. Planejamento Estratégico e Competitividade 

A alta administração não pode formular sozinha e implementar estratégias 

eficientemente sem observar as políticas da empresa a serem adeptas de uma manobra 

política, devido à política virtualmente sempre entrar em cena na formulação de um plano 

estratégico. Inevitavelmente existem pessoas e grupos-chave que formam coalizões, e cada 
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grupo pressiona pelos benefícios e pelo potencial de suas próprias idéias e interesses. As 

considerações políticas entram nos objetivos que tiveram precedência e nas linhas de negócios 

do portfólio corporativo que tiveram maior prioridade na alocação de recursos. A política 

interna é um fator na formação de consenso para uma opção estratégica sobre outra. 

Via de regra, existe ainda mais política na implementação de uma estratégia. 

Tipicamente, as considerações políticas internas afetam as áreas de responsabilidade que 

forem reorganizadas, quem se reporta a quem, quem tem autoridade sobre as subunidades, 

quais pessoas devem ocupar as posições-chave e as atividades que são críticas para a 

estratégia. Para este caso Quinn (1980, p.68) cita uma situação em que três gestores de uma 

organização que viviam constantemente lutando uns contra os outros, formando uma coalizão 

poderosa para resistirem a um esquema de reorganização que estava em andamento. 

De modo breve, as considerações políticas e a formação de alianças de grupos e de 

pessoas são partes integrantes da formação de suporte, em toda a organização, para o plano 

estratégico e a formação de consenso sobre sua implementação. As habilidades políticas e de 

comunicação são necessárias para que os gestores de uma organização possam orquestrar todo 

o processo estratégico de maneira bem-sucedida.  

Os gestores de uma organização devem compreender como funciona a estrutura de 

poder, quem tem influência nos postos executivos, como se processa a comunicação entre eles 

e de que modo “os ventos políticos” estão soprando sobre um certo problema. Quando houver 

necessidade de grandes tomadas de decisão, os gestores têm de ser bastante sensíveis à 

política de gerenciamento de coalizões para se chegar a um consenso, podendo se utilizar da 

comunicação como uma ferramenta estratégica.  

A política da estratégia centraliza-se em torno de simulação de opções, alimentação de 

apoio para propostas fortes e eliminação das fracas, orientação para a formação de coalizões 

para certos problemas e formação de consenso e comprometimento para os demais casos. Em 

resumo, para colocar toda a energia da organização por trás de um plano estratégico, os 

gestores devem avaliar e se relacionar com os mais importantes centros de apoio, para cooptar 

ou neutralizar oposições e resistências sérias onde e quando necessário, verificar onde existem 

zonas de indiferença e formar tanto consenso quanto possível. 

É certo que existe certa dificuldade quando da conceituação da função planejamento 

dentro das organizações, de estabelecer a sua real amplitude e abrangência. Oliveira (1992, 

p.34) diz que “planejar é decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando 

fazer e quem deve fazer”. O planejamento é um processo intelectual, a determinação 

consciente de curso de ação, a tomada de decisão com base em objetivos, fatos e estimativas 
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submetidos à análise. O ato de planejar, ou de se pensar em planejamento, começa a se 

instalar na maioria das corporações americanas de grande porte em meados de 1960 

(GILMORE, 1970, p.16; CHAMBERLAIN, 1968, p.151). Naquela época, a noção de 

Planejamento Estratégico entra em cena, para na década seguinte se tornar num grande 

movimento entre as empresas norte-americanas. 

De fato, se verificar a rigor, o conceito data de muito antes. Encontra-se uma menção 

em The Art of War de Sun Tzu (1971, p.146) fazendo referência a um “diretor de 

Planejamento Estratégico”. Também se pode trazer à memória Henri Fayol (1976, p.47) onde, 

escrevendo suas experiências como executivo-chefe de uma mineradora francesa, Fayol 

registrou a existência de “previsões para dez anos... revisadas a cada cinco anos!”. 

Em 1967, no que continua sendo um dos poucos artigos escritos de maneira racional 

sobre o assunto, Ansoff (1977, p.300) escreveu que “a palavra ‘planejamento’ é normalmente 

usada com tantos e tão variados sentidos que está correndo o risco de degenerar em um ruído 

emotivo”. 

Para alguns autores, planejar é pensar no futuro ou simplesmente levar o futuro em 

consideração. “Planejamento denota pensar no futuro”, escreveu Ackoff (1974, p.15), ou 

ainda Oliveira (1992, p.11), “Planejamento é ação traçada antecipadamente”. O que 

percebemos é que por essa definição há uma limitação, pois atualmente qual a atividade 

empresarial que não considera o futuro? Levando isso em conta, outros autores argumentam 

que planejar é controlar o futuro, ou seja, não apenas pensar nele, mas agir sobre ele. 

Consoante Ackoff (1974, p.100), “Planejamento é o projeto de um futuro desejado e de 

maneiras efetivas de realizá-lo”. Há ainda outros autores que expressaram o mesmo 

sentimento quando definiram o objetivo do planejamento como “criar mudança controlada no 

ambiente” (ANSOFF, 1990, p.152). Pode-se fazer uma comparação entre esses pensamentos 

dos autores citados anteriormente. Observa-se que, por um lado, a definição de planejamento 

é restrita e, de outro, temos uma amplitude excessiva. 

Não obstante, necessita-se de uma definição de planejamento que não se apresenta 

somente com o intuito de pensar no futuro, nem mesmo em tentar controlá-lo, mas “como” 

fazê-lo. Isto é, também não podemos enxergar o que alguns autores definem como ato de 

planejar sendo um processo de tomada de decisão. Senão observe-se o que diz Ansoff (1965, 

p.48) em sua definição sobre planejamento: “a determinação consciente de medidas 

destinadas a cumprir objetivos. Planejar é, portanto, decidir”. Semelhantemente, Snyder e 

Glueck (1980, p.73) definiram o planejamento como “as atividades que estão interessadas 

especificamente em determinar quais as ações e/ou recursos humanos e materiais são 
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necessários para atingir uma meta. Incluem identificar alternativas, analisar cada uma e 

selecionar as melhores”. Em vista do exposto acima, o planejamento se torna novamente 

sinônimo de tudo o que os planejadores fazem, “parte do processo intelectual que o fazedor de 

políticas utiliza para chegar a sua decisão”, mesmo se de maneira “informal, desestruturado” 

(COOPER, 1975, p.229). Sendo assim, há necessidade de se ter definições mais limitadas, 

porém não tão abrangentes, do que possa significar o ato de realizar um planejamento. 

Seguindo essa linha de raciocínio e fazendo uma reflexão conjunta com esses autores, 

pode-se entender o planejamento como uma tomada de decisão integrada. Para Ansoff (1977, 

p.32), o planejamento é uma “estrutura de decisão integrada”, e também considerando Ackoff 

(1970, p.23), “é necessário planejamento quando a condição futura que desejamos envolve um 

conjunto de decisões interdependentes; isto é, um sistema de decisões... (em que) a principal 

complexidade do planejamento deriva da inter-relação das decisões em vez das decisões em 

si”. 

Ao analisar essas conceituações e definições, ainda verifica-se que há necessidade de 

uma definição que englobe esses aspectos. Ansoff (1990, p.152) se referiu a Planejamento 

Estratégico como um “esforço disciplinado”, na realidade, “simplesmente um conjunto de 

conceitos, procedimentos e testes”. Essa linha de pensamento leva a entender o planejamento 

como um procedimento formal para produzir um resultado articulado, na forma de um sistema 

integrado de decisões, dando ênfase na formalização e na sistematização do planejamento. 

Sendo assim, procura-se caracterizar o planejamento pela natureza de seu processo, e não por 

seus resultados esperados.  

Dentro desse propósito de estudo – as universidades –, possuem como primeira 

dimensão do planejamento o ensino, a pesquisa e a extensão aliada ao lançamento de novos 

cursos, tendo com áreas de apoio o setor financeiro, de marketing, as instalações físicas, os 

laboratórios, os recursos humanos, entre outros. 

Outra dimensão correspondente aos elementos do planejamento, entre os quais podem 

ser citados, são os objetivos e as estratégias. Adicionalmente têm-se as políticas, programas, 

orçamentos, normas e procedimentos como elementos que suportam um Planejamento 

Estratégico. Segundo Tachizawa e Rezende (2000, p.68), “as estratégias são um conjunto de 

ações que uma organização empreende com a finalidade de melhorar o seu desempenho tanto 

no presente como no futuro”. Ou seja, são ações executadas para melhorar sua posição frente 

aos concorrentes, para atender seus clientes e também para se adaptar às mudanças ambientais 

que cercam as organizações. 
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As políticas, como nos dizem Oliveira (1992, p.30), “estabelecem os objetivos que se 

deseja alcançar para uma determinada população ou comunidade, onde fica estabelecida a 

prioridade advinda de um diagnóstico correto das necessidades”. Ansoff (1977, p.8-9) vê a 

seleção de estratégia e a formulação política, sobretudo como um processo de decisão: em 

primeiro lugar são fixadas as metas, após o que (usando uma série de técnicas analíticas) são 

desenvolvidas alternativas e (ainda usando técnicas analíticas) é feita uma escolha entre elas, 

talvez após alguns ajustes nas metas originais. 

Uma terceira dimensão, conforme Gaj (1996, p.76), corresponde à “dimensão de 

tempo de planejamento, que pode ser, por exemplo, de longo, médio ou curto prazo”. 

Outra dimensão, segundo Gouillart e Kelly (2001), correspondente às unidades 

organizacionais onde o julgamento é elaborado e nesse caso pode-se ter planejamento 

corporativo, de subsidiárias – em universidades são os diversos campi –, de grupos 

funcionais, de divisões, de departamentos, de produtos e serviços ofertados, etc. 

Uma quinta dimensão, de acordo com Cardoso (1995, p.70), “corresponde às 

características do planejamento que podem ser representadas por complexidade ou 

simplicidade, qualidade ou quantidade, estratégico ou tático, confidencial ou público, formal 

ou informal, econômico ou caro”. Estes aspectos das dimensões não são mutuamente 

exclusivos e nem apresentam linhas divisórias muito claras. Entretanto, todas essas dimensões 

analisadas permitem visualizar a amplitude do assunto planejamento. O processo de planejar 

envolve um “modo de pensar”, uma vez que um salutar modo de pensar envolve indagações, 

que envolvem questionamentos sobre o que será feito, como, quando, para quem, por quê, por 

quem e onde será feito (CARDOSO, 1995). 

As funções de um gestor envolviam tradicionalmente definir a estratégia, a estrutura e 

os mecanismos de planejamento e controle como forma de minimizar as idiossincrasias do 

comportamento humano. Entendia-se que, se este trabalho fosse bem executado, as 

organizações funcionariam bem.  

Hoje, com o acirramento dos mercados, o recurso mais importante deixou de ser o 

dinheiro, dando lugar ao conhecimento, conforme Senge (1990), à competência, segundo 

Levy (1992), e à criatividade de todos os funcionários envolvidos em uma organização. 

Desta forma, não surpreende que nas melhores empresas a ênfase seja colocada na 

estruturação do Planejamento Estratégico. A visão sistêmica dos propósitos, amarrados à 

missão e à visão estratégica, cria condições para que os funcionários se identifiquem com o 

rumo que a organização a qual fazem parte quer chegar. Logo, as pressões do dia-a-dia são 

melhor trabalhadas e há uma concentração de tempo e energia nos assuntos importantes, pois 
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os funcionários têm um quadro global do contexto e da organização e assim constroem não 

somente o futuro da organização, mas o seu futuro pessoal e familiar com a mesma. 

Como todo processo, há fatores limitantes e com o Planejamento Estratégico não 

podia ser diferente. Mintzberg (1993) apresenta em seu livro as principais limitações do 

Planejamento Estratégico. Espera-se que um Planejamento Estratégico formado por 

especialistas no assunto formule as melhores estratégias, assim como instruções detalhadas 

para as concretizar, de modo que os gestores não possam errar. A realidade mostra, contudo, 

que o Planejamento Estratégico, essencialmente, só resultou nas empresas de produção em 

massa, o que dá a entender que estratégia não se planeja, mas se constrói. Planejar é um 

exercício analítico, enquanto a criação de uma estratégia é baseada na síntese. Logo, muito da 

estratégia pode ser apoiada na intuição e criatividade, o que para um pensamento cognitivo é 

impossível. 

Com isso tem-se que o Planejamento Estratégico é uma direção que a empresa deve 

seguir envolvendo sempre a gestão estratégica, que é um processo dinâmico e flexível de se 

repensar a política, as diretrizes e o posicionamento da empresa. 
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO PARA 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Qualquer organização, em particular uma instituição de ensino, possui perante sua 

“comunidade” local, regional, nacional um papel diferenciado das indústrias de manufatura ou 

serviços. A empresa com finalidade educacional assume primordialmente o compromisso do 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, além da busca de superavit. A segunda, com 

raras exceções, tem como principal objetivo o lucro que vem por meio da pesquisa, do 

desenvolvimento tecnológico e das estratégias competitivas. Logo, vocabulários como 

planejamento estratégico, concorrência, competitividade e outros são comuns nas 

organizações manufatureiras, mas não chegaram (ou chegaram de modo ainda acanhado) nas 

universidades. 

A idéia de se planejar uma IES (Instituição de Ensino Superior) com as mesmas 

técnicas usadas na indústria ainda incomoda uma parcela de seu pessoal, em cima da 

discussão de pontos como: não possuímos um produto final, não visamos lucros, temos 

filosofias, missão e objetivos bastante claros e diferentes das indústrias. 

Porém, esta visão não tem se mostrado eficiente, pois se reconhece que o ensino 

superior passou por grandes avanços nos últimos anos, de importância econômica e social, 

mas que também pode enfrentar crises em praticamente em todos os países do mundo. 

Aumenta-se o número de IES, alunos e cursos, mas aumenta também a distância que separa 

países desenvolvidos e países em desenvolvimento em matéria de ensino superior e pesquisa.  

Em virtude dessas tendências e dos novos desafios que a universidade brasileira 

enfrenta nos dias atuais, existe a necessidade de se repensar sua função e sua missão, definir 

novos enfoques e estabelecer novas prioridades para o futuro, tais como pensar em cursos in-

company, graduação à distância, ações de cidadania, entre outros, desencadeando um processo 

de mudanças e desenvolvimento, revendo os objetivos principais das IES, como seu 

crescimento em todas as áreas e com o desenvolvimento da educação superior como 

instrumento para alcançar um desenvolvimento humano sustentável. 

 

1. Planejamento Estratégico 

Os conceitos sobre a formulação de um Planejamento Estratégico se baseiam em 

alguns pontos importantes; em especial para as instituições de ensino tem-se: 
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a) A metodologia tradicional para o planejamento estratégico é possível de ser implantada 

em universidades, porém deve-se levar em consideração que as mesmas são sistemas 

complexos e que muitas vezes adaptações individuais serão necessárias. 

b) Se a estrutura e a dinâmica podem ser de livre escolha, o mesmo não se pode dizer do 

ambiente externo que define a finalidade do sistema. Isso porque a universidade está 

inserida no macrosistema nação, e sua missão (ou finalidade) irá depender dos objetivos 

nacionais, recursos disponíveis, políticas industriais, tecnológicas, culturais e educacionais 

do país. 

c) Deve-se reconhecer que o principal cliente do sistema é a sociedade e que seus anseios 

de eficiência/eficácia devem ser monitorados permanentemente de forma a identificar 

desvios entre o almejado e o alcançado. 

d) As universidades podem dar início ao planejamento estratégico priorizando alguma(s) 

de suas áreas, como, por exemplo, ensino de graduação, e evoluindo gradativamente as 

outras. 

e) Implantar modelo participativo para administrar as mudanças.  

f) Transformar o planejamento em administração estratégica. 

 

2. A Importância do Planejamento Estratégico em Universidades 

Embora as instituições de ensino superior – IES sejam apegadas as suas antigas 

tradições e resistentes a mudanças, é crescente a diversidade de novas situações em que se 

deparam, exigindo que se preocupem com o planejamento a curto, médio e longo prazo de 

absorção de inovações e da demanda, experimentando assim grandes transformações. As 

razões dessas mudanças são originárias tanto do ambiente externo como do ambiente interno, 

como nos orienta KOTLER (2003, p.120-125).  

Seguindo essa orientação, podem-se observar esses fatores externos e internos das IES 

como segue: 

Alguns fatores do ambiente externo que devem ser levados em consideração: 

• o aumento da demanda social e a necessidade de dirigir-se a uma clientela mais 

diversificada; 

• forte intervenção pública na educação superior, o que tem obrigado os estabelecimentos 

a conceber programas distintos e mais rentáveis; 



62 

  

• mudanças nas necessidades do mercado, como reflexo de novos contextos e como 

conseqüência da globalização e da reorganização das economias; 

• sistemas de avaliação, tanto internos como externos. 

Alguns fatores do ambiente interno que devem ser levados em consideração: 

• crescente consciência da necessidade de fomentar as abordagens e métodos 

interdisciplinares e multidisciplinares de ensino, pesquisa e extensão; 

• o veloz desenvolvimento de novas técnicas de informação e comunicação e suas 

aplicações cada dia mais numerosas às diversas funções e necessidades; 

• o desenvolvimento da pesquisa; 

• o distanciamento ainda existente entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 

3. Fases de Implementação do Planejamento Estratégico 

 

3.1. Missão, Visão, Valores Permanentes 

O processo de Planejamento Estratégico deve ser primeiramente trabalhado para a 

sensibilização das pessoas e do conhecimento da Missão, Visão e Objetivos estratégicos da 

organização. É importante formar equipes multifuncionais, pois essas permitem visões de 

diversos ângulos da empresa e estas mesmas equipes desenvolvem a preparação e o 

treinamento em todas as fases, seguindo-se de trabalhos de definição da empresa como um 

todo, respondendo às perguntas, tais como: "como se está", "onde se quer chegar" e "como se 

está para chegar lá". 

Em particular, uma universidade já na sua fundação possui alguns objetivos principais 

bem definidos e muitos deles inerentes aos princípios do ensino superior. Esses objetivos 

norteiam os seus processos e podem sofrer modificações ou avanços na procura de novas 

oportunidades ou nas adaptações aos novos tempos. 

Dentro de uma metodologia para Planejamento Estratégico deve haver um momento 

de avaliação e de diagnóstico de seus pontos fracos e fortes (que fazem referência ao ambiente 

interno da organização); oportunidades e ameaças (que fazem referência ao ambiente externo 

da organização), para suportar os cenários futuros. Em posse desse processo de “prever” o 

futuro com suas incertezas inerentes e reconhecendo os pontos fracos e fortes, a organização 

precisa estar atenta ao cumprimento da tríade visão-missão-valores que compõe, segundo 

Tachizawa (2000, p.39), o “escopo da organização”. O escopo da organização é um rol de 
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elementos que formam um conjunto de padrões, princípios fundamentais, propósitos, ideais, 

valores que precedem e embasam as ações tomadas no âmbito da estrutura organizacional, do 

gerenciamento, das estratégias de produtos e serviços, da tecnologia, do relacionamento com 

clientes e fornecedores, das políticas e da interação da organização com o ambiente externo. 

Traduz, assim, o espírito da organização, a sua ideologia, a sua visão de mundo, o verdadeiro 

motivo da sua existência. A forma de definir o escopo de uma organização tende a ser 

facilitada quando é subdividida em missão, visão e valores permanentes. 

Missão, segundo Oliveira (1992, p.63), é a razão de ser da organização, para que ela 

serve, qual a justificativa de sua existência para a sociedade, ou seja, qual a função social 

exercida por ela. Ainda segundo Kotler (2000, p.83), “a missão da empresa deve ser definida 

em têrmos de satisfazer alguma necessidade do ambiente externo, e não deve ser colocada em 

têrmos de oferecer produto ou serviço”. Não há fórmulas preestabelecidas para a definição de 

missão, exceto que a mesma tem de fazer sentido para o público interno e manter aderência 

com as ações e estratégias adotadas pela organização para ser legitimada pelo público externo; 

portanto, tem de ser específica para cada organização, e não genérica a ponto de servir para 

qualquer instituição. Especificamente, a missão de uma universidade permeia todas as 

decisões estratégicas, proporcionando à instituição senso de oportunidade, direção, 

importância e conquista. A missão pode ser escrita por comissão executiva do projeto de 

planejamento, somente após consulta à comunidade acadêmica. Uma missão bem definida 

deve ser orientada pelo mercado, realizável, motivadora, específica e com visão de 

crescimento. 

A visão, consoante Thompson e Strickland III (2003, p.70), “pode ser definida como 

um macroobjetivo, não quantificável, de longo prazo”. É onde e como a organização espera 

estar no futuro, sendo um misto de sonho, utopia e desejos de uma pessoa ou de um grupo que 

tem de ser socializado para servir de linha mestra para um conjunto de partícipes e para ser o 

ponto de convergência da energia de todos os elementos da organização.  

Para uma organização já instalada, mais importante do que formatar frases que serão 

eventualmente afixadas nas paredes é entender que os processos de definição ou disseminação 

da visão ou da missão são ferramentas extremamente importantes para implementar ações, 

mobilizar pessoas para mudanças e realizar transformações, desde que obedecidos alguns 

princípios na sua elaboração.  Portanto, para definição de visão ou missão, exige-se uma visão 

imaginativa do futuro; um retrato realista do presente; uma descrição seletiva do passado; uma 

certa dose de risco. 
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Valores permanentes, conforme Tachizawa (2000, p.294), “são um conjunto de 

doutrinas, credos, padrões éticos e princípios que orienta as ações da organização ao longo do 

tempo e independe das metas, dos objetivos e das estratégias por ela adotada”. É quase uma 

ideologia, com conotações exclusivamente internas à organização, não sendo, 

necessariamente, dependente de variáveis externas, de análises ambientais ou do ramo de 

atuação, posto que os valores não devem mudar ao sabor das alterações ambientais. Expressa 

valores que a organização não está predisposta a transgredir na consecução da sua 

missão/visão. Alternativamente, compõe um conjunto de princípios que necessariamente 

deverão ser observados na operacionalização das ações que dão suporte à missão e à visão. 

O que foi dito em relação a missão, visão e valores vale para qualquer organização, de 

uma multinacional a partidos políticos, passando por organizações estatais ou sem fins 

lucrativos, e tem, quer se queira ou não, uma vinculação muito forte com o executivo chefe. 

Cabe a ele e a seus pares, por meio de palavras, gestos e ações, dar credibilidade ao discurso e 

aglutinar as pessoas em torno de tópicos como missão-visão-valores, quer estes estejam 

explícitos (escritos) ou não.  

Em posse da missão, visão e dos valores, podem-se definir alguns macroobjetivos. A 

definição de objetivos e seus desdobramentos em metas podem fazer parte do mesmo 

processo de definição da missão. Porém, os objetivos devem ser mais específicos e de alcance 

em menor tempo. 

Como os objetivos de uma IES são muitos e pode existir dificuldade de se trabalhar 

com todos ao mesmo tempo, devem-se enfatizar alguns deles considerando os outros como 

limitações. Dessa forma, os objetivos podem variar de ano para ano, dependendo da forma 

como vão se suprindo as dificuldades e as necessidades.  

 

3.2. Análise dos Ambientes Externo e Interno 

As organizações lidam com a incerteza em seu dia-a-dia. Ainda segundo Kotler (2003, 

p.180) as empresas têm dentro de si uma complexa rede de forças ambientais, pois as 

organizações são afetadas por tendências e sistemas político-legais, econômicos, tecnológicos 

e sociais. Juntos, esses elementos formam o macro ambiente das organizações. Como essas 

forças são muito dinâmicas, suas constantes mudanças podem criar um número ilimitado de 

oportunidades e ameaças. Cada organização também opera dentro de um ambiente mais 

específico, que é denominado setor. Aqui, por exemplo, estamos dentro do setor educacional, 

que é um grupo de instituições que oferecem serviços de ensino e aprendizagem à sociedade.  
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A estrutura de um setor influencia a intensidade da competição entre as empresas que 

dele fazem parte, impondo algumas restrições em suas operações e oferecendo várias 

oportunidades para que as empresas bem administradas obtenham vantagens sobre suas 

concorrentes. Logo, a definição ou o estudo das principais tendências, oportunidades e 

ameaças, bem como suas implicações, deve ser examinada em todos os setores do ambiente 

de uma instituição de ensino superior e que pode ser por meio das análises de quatro agentes: 

 

1. Macroambiente: A análise do macroambiente consiste na identificação de 

tendências e/ou ameaças a partir de inovações ou desafios causados por fator negativo no 

meio ambiente o que poderá levar, na ausência de uma correta administração, a retrocesso, ao 

declínio ou à eliminação da universidade ou, com maior probabilidade, ao enfraquecimento de 

algum de seus programas. 

A universidade frente ao seu ambiente pode assumir duas posições: adaptativa (onde 

ocorre a reação após a ameaça se concretizar) ou pró-ativa (onde assume o risco de tentar 

mudar as regras do negócio). 

Segundo Kotler e Heskett (1992, p.65): 

nem todas as ameaças merecem a mesma atenção, devendo os 

administradores avaliar cada ameaça de acordo com duas dimensões: 1) o 

seu potencial de gravidade, o qual é medido pela quantidade de dinheiro ou 

prestígio que a organização perderia se a “ameaça” se concretiza-se; e 2) a 

probabilidade de ocorrência. 

A análise do macroambiente, principalmente em universidades não públicas, deve se 

preocupar com: 

• procedência do corpo discente e área de abrangência; 

• projeção da população estudantil; 

• receptividade do mercado de trabalho aos seus alunos egressos; 

• tipo de atividades comerciais e industriais da comunidade versus áreas de atuação em 

ensino, pesquisa e extensão; 

• análise dos concorrentes. 

 

Sobre análise de concorrentes, Oliveira (1992, p.164) “observa que seu tratamento deve 

ser detalhado, pois o produto final irá proporcionar a identificação das vantagens competitivas 
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da própria empresa e a dos concorrentes”. Desse modo, a análise de informações fidedignas 

deve nortear o estabelecimento de ações e metas futuras, pois deve-se verificar as ameaças ou 

as oportunidades que estão no ambiente externo e as melhores formas de evitar ou usufruir 

destas situações. Olhar a universidade como um todo e do lado de fora inclui itens como, 

segundo o levantamento do grupo de trabalho da UMESP que formulava o Planejamento 

Estratégico em sua fase inicial: 

• aspectos culturais; 

• aspectos sociais, políticos e econômicos; 

• inserção na comunidade; 

• evolução tecnológica; 

• mercado de trabalho; 

• área de abrangência; 

• entidades de classe; 

• desempenho institucional; 

• competitividade; 

• tendências do setor educacional. 

 

2. Ambiente interno: Consiste na verificação dos pontos fortes (positivos) e fracos 

(negativos) da instituição. A análise interna deverá contar com a participação do conselho 

diretor, reitoria, corpo docente, corpo discente e áreas administrativas, considerando fatores 

como: 

• cursos oferecidos e novos cursos; 

• pesquisas desenvolvidas; 

• linhas de pesquisa; 

• eficiência do ensino, pesquisa e extensão; 

• sistemas de informação; 

• processos administrativos; 

• burocracia; 

• recursos humanos, materiais e financeiros;  



67 

  

• tecnologia; 

• estrutura organizacional; 

• clima organizacional; 

• imagem institucional. 

 

3. Ambiente de mercado: A análise de mercado pode ser considerada uma das etapas da 

análise externa e que merece um detalhamento maior pela sua importância. Aqui se retrata um 

pouco dos documentos levantados pelo grupo de trabalho do Planejamento Estratégico da 

UMESP. 

Num mundo em rápido processo de evolução tecnológica e globalização, a 

universidade precisa competir não só com outras universidades, mas também com um sistema 

de informações e pesquisa, formal ou informal existente e emergente, assumindo seu papel 

decisivo no processo de desenvolvimento tecnológico, cultural, social e econômico da 

sociedade. 

As universidades enfrentam a expansão quantitativa (apesar das desigualdades de 

acesso), a diversificação de estruturas organizacionais, dos programas e das formas de estudo 

e ainda as restrições financeiras, sem deixar ainda de considerar a distância entre o saber e a 

construção do mesmo, ou seja, a relação entre o ensino e pesquisa. 

O sistema de avaliação das universidades, ora em implantação pelo atual governo 

nesse ano de 2005, vem reduzir a margem de subjetividade das avaliações que eram feitas nos 

cursos de graduação, por especialistas. Será um dos pontos importantes para o 

recredenciamento da instituição junto ao Ministério da Educação e servirá como orientação 

aos estudantes em relação à escolha da instituição que irá freqüentar. 

A qualidade e eficiência da instituição, bem como a autonomia universitária, o 

recredenciamento periódico, a tecnologia nacional, a interação com o governo, a qualificação 

de pessoal, a valorização do ensino de graduação, a integração e a diversificação do sistema, a 

eqüidade de acesso, a evasão, o crédito educativo, a educação a distância, a superação dos 

desequilíbrios regionais, a desburocratização, os programas de fomento a pesquisa e a 

avaliação institucional, são preocupações que algum tempo permeiam as universidades, que 

para tanto tem desenvolvido programas de discussão interna e qualificação de pessoal 

(docentes e não-docentes) e na área da avaliação, além das avaliações dos programas de pós-

graduação realizadas pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
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Superior) e pela SESu (Secretaria de Ensino Superior);  a Avaliação Institucional, apoiada 

pelo PAIUB ( Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras), fazendo um diagnóstico 

que deve englobar avaliação docente, de departamentos, dos cursos de graduação, da 

administração, de pesquisa, de extensão e do desempenho operacional da instituição como um 

todo.  

A avaliação institucional é englobada também na análise do ambiente interno por meio 

do desempenho institucional, buscando o incremento da qualidade. 

 

4. Análise de oportunidades: Quando conhecemos os pontos fortes, fracos e mesmo 

neutros da instituição, sua estrutura organizacional e o ambiente em que ela está inserida, 

podemos definir oportunidades de mercado e áreas de ação importantes nas quais poderá obter 

vantagens competitivas. 

Segundo Kotler e Heskett (1992, p.201), “as organizações descobrirão que é mais fácil 

fortalecer os programas mais desenvolvidos, apesar do risco de exceder-se nesse 

desenvolvimento, ao invés de nivelar as forças existentes”. Descobrir centros de excelência e 

pontos que dêem a uma instituição de ensino a diferenciação, e investir nestes, talvez seja uma 

opção inteligente em vez de dispersar esforços em todos os campos. Na análise de 

oportunidades, uma universidade, segundo o grupo de Planejamento Estratégico da UMESP, 

deve levar em consideração: 

• áreas de pesquisa x tecnologia; 

• áreas de ensino x necessidades do mercado e demanda; 

• melhoria das disciplinas; 

• novos cursos; 

• novos campi;  

• convênios de desenvolvimento tecnológico; 

• modalidades de acesso pela comunidade;  

• atendimento a novos mercados (alunos especiais, reingresso, empresas, grupos de 

minoria e outros). 
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3.3. A Construção de Cenários Futuros 

Embora o processo de crescimento das organizações esteja repleto de acidentes, 

eventos aleatórios, acontecimentos fortuitos, coincidências, azar, sorte, é inegável que o 

planejamento ajuda em muito a gestão do processo de crescimento. Na maior parte do tempo, 

as coisas estão fora de curso. O que se faz são constantes revisões e correções. Chega-se ao 

objetivo sabendo-se de onde partiu, para onde se quer ir e corrigindo a rota. Portanto, é 

fundamental que se definam para onde se quer ir (qual é o objetivo), os recursos e as ações 

necessárias. Para tanto, é imprescindível o movimento de planejar.  

Segundo Tachizawa e Rezende (2000, p.290), pode-se conceituar o planejamento 

“como um método de ordenação de atividades com vistas a alcançar os objetivos propostos e, 

portanto, atingir um futuro desejado”. O seu propósito básico não é o de prever o futuro, mas 

o de examinar alternativas futuras, analisar o leque de escolhas, priorizar, optar por uma delas, 

no sentido de minimizar ações incorretas, e prever e prover os meios e recursos necessários, 

no intuito de buscar a redução de incertezas e minimizar os riscos. 

Assim, o planejamento permite a ordenação do processo decisório dentro das 

organizações, preparando-as para o futuro, facilitando a convergência de objetivos, onde, 

dentro de limites aceitáveis, haverá uma prevalência do interesse coletivo sobre o individual 

ou de grupos. 

Num processo mais amplo de planejamento, encontramos três tipos de futuro que 

podem ou não conviver simultaneamente. O planejamento pode tratar de um futuro provável, 

no qual há grande probabilidade de ocorrer o fato desejado. Ele é mais ou menos rotineiro, 

permite a adoção de técnicas e instrumentos mais ou menos racionais, que são possibilitados 

pela experiência anterior, pela maior quantidade e qualidade das informações e pelo leque 

menor de alternativas. Pode-se tratar também de um futuro possível, que é claramente uma 

conjectura, uma especulação, um aposta, dados a enorme quantidade de alternativas, os 

inúmeros fatores que poderão se sobrepor, as inúmeras variáveis que devem ser consideradas. 

Não significa que a sistematização do processo, os instrumentos utilizados, o nível de 

abstração e a possibilidade de quantificação diferem em muito do planejamento de um futuro 

provável.  

Por último, tem-se o futuro desejável, que é aquele quase utópico, quase visionário, 

com uma infinidade de condicionantes, de fatos aleatórios. É uma prospecção ampla, sem 

limites, um dar asas à imaginação que leva à construção de cenários não lineares, não 

ortodoxos, que esbarram necessariamente em futurismo ou rupturas significativas. Exige, 

entre outras coisas, o livre-pensar e a colaboração de equipes multidisciplinares. 
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Muito embora as dimensões tempo (curto, médio e longo prazos) e nível (operacional, 

tático e estratégico) estejam mais presentes reciprocamente em cada um dos futuros 

analisados, consideramos que elas são acessórias, e não centrais no entendimento dos 

diferentes tipos de futuro a serem planejados. Assim, numa organização, convivem no seu 

processo de planejamento diferentes formas de se tratar o futuro, que longe de serem 

excludentes são absolutamente complementares. 

 

3.4. Planejamento de Cenários 

O planejamento de cenários tem uma longa história, que começa com seu uso pelos 

militares em jogos de guerra. No início, segundo Kahn (1967, p.87), a análise de cenários era 

essencialmente “uma extensão da tradicional abordagem de ‘prever e controlar’ do 

planejamento”, exceto pelo fato de uma previsão ter sido substituída por uma avaliação 

probabilística de diferentes futuros, levando-se a uma projeção “mais provável”. 

No final dos anos 70, as falhas dessa abordagem eram amplamente conhecidas. 

Incorporou-se então ao processo de construção de cenários não somente o aspecto 

probabilístico, mas um pensamento causal qualitativo. Como tal, a construção de cenários 

apela mais para as necessidades intuitivas dos tomadores típicos de decisões em sua busca 

pela maior compreensão das estruturas em mudança na sociedade, ou seja, o planejamento 

precisa ser baseado na hipótese de que alguma coisa é previsível. Portanto, o problema é 

separar aquilo que é previsível daquilo que é fundamentalmente incerto. Os elementos 

previsíveis são conhecidos como predeterminados. A idéia da abordagem de Kahn em relação 

aos cenários era a de que os predeterminados iriam se refletir em todos os cenários da mesma 

maneira previsível. Por outro lado, as incertezas surgiriam de maneiras diferentes nos vários 

cenários. 

O processo de estratégia tem uma parte formal, concebida por gestores, e uma parte 

informal, que consiste na conversação casual a respeito do futuro, a qual emerge 

espontaneamente em qualquer organização. Esta segunda é extremamente importante, porque 

determina qual será o foco de atenção das pessoas. Os gestores não podem controlá-la, mas 

podem intervir. É importante lembrar que a linguagem das organizações é racional. Se os 

gestores quiserem intervir, eles precisarão construir uma linha sólida de raciocínio estratégico, 

em torno da qual as pessoas na organização possam se reunir. Outra parte é alinhar as visões 

na equipe gerencial, pois modelos mentais foram construídos ao longo do tempo, e estes são 

associados por meio de uma linguagem comum. Uma visão estratégica futura requer um 
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equilíbrio entre a integração de modelos mentais, para capacitar a organização a chegar a uma 

conclusão comum e a seguir em frente. 

A construção de cenários futuros constitui a melhor linguagem disponível para propor 

ações estratégicas, uma vez que permitem a diferenciação de visões, mas também unem as 

pessoas no sentido de uma compreensão comum da situação, tornando possível a tomada de 

decisões quando se chega o momento de passar à ação. 

A palavra “cenário” não está bem definida na literatura de estratégia, pois é usada para 

muitas abordagens e ferramentas diferentes. Segundo Heijden (2004, p.175), “os cenários 

externos derivam de modelos mentais comuns e consensuais do mundo exterior”. Eles são 

criados como descrições internamente consistentes e desafiadores de futuros possíveis. 

Pretendem ser representativos das gamas de acontecimentos e resultados futuros possíveis do 

mundo exterior. O que acontece neles está essencialmente fora do controle das organizações. 

Os cenários internos pertencem ao “eu organizacional”, conforme menciona Emery e Trist 

(1965, p.56). Os cenários internos tendem a ser “normativos”, refletindo sobre um sistema de 

metas e objetivos; com isso a organização necessita de uma boa adequação com seu ambiente 

interno para poder atingi-los. A finalidade da estratégia é desenvolver políticas que orientem 

as áreas ou os departamentos de qualquer organização, de forma a conseguirem vantagem 

competitiva frente aos seus concorrentes, potencializando os seus pontos fortes e capacitando 

seus funcionários para que os pontos fracos sejam os menores possíveis. Os cenários internos 

contam ainda com o reconhecimento de seus objetivos, seja de uma ordem externa, seja para a 

finalidade de sobrevivência e autodesenvolvimento da organização aliada à avaliação das 

características da organização, inclusive em sua capacidade para mudanças.  

Em posse das informações obtidas dos cenários externo e interno, consoante Heijden 

(2004, p.175), “cenários são histórias que descrevem os estados atual e futuro do ambiente de 

negócios”. O planejamento de cenários é uma das bases para o Planejamento Estratégico por 

sua abordagem explícita em relação à ambigüidade e à incerteza na questão estratégica.  

A estratégia trata do futuro e, portanto, envolve incerteza. A abordagem tradicional 

procura eliminar a incerteza da questão estratégica, supondo a existência de “peritos” que 

possuem conhecimento privilegiado a respeito do “futuro mais provável” e possam avaliar as 

probabilidades de resultados específicos. O planejamento de cenários assume a existência de 

uma incerteza irredutível e de ambigüidade em qualquer situação enfrentada pelas 

organizações e que uma estratégia de sucesso somente pode ser desenvolvida levando-se isso 

em consideração. 
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Dessa maneira, um dos objetivos do planejamento de cenários como parte inicial para 

um Planejamento Estratégico é a geração de projetos e decisões que sejam mais vigorosos sob 

uma variedade de futuros alternativos. O planejamento de cenários tem como função fazer 

uma análise de múltiplos eventos e suas influências criando-se cenários futuros, os quais são 

tratados como igualmente plausíveis pela organização, refletindo a incerteza inerente a cada 

um dos eventos. Portanto, a construção de cenários se concentra no desenvolvimento de 

processos que ampliam a capacidade da organização para mobilizar recursos no sentido de 

maior inventividade e inovação.  

 

3.5. Diagnóstico Estratégico 

O que o “Planejamento Estratégico tenta valorizar é a reflexão estratégica”, segundo 

Flexner (1981, p.213). Um gestor em Planejamento Estratégico se apóia na criatividade e 

intuição, porém muitas vezes pode haver falhas. A análise de dados pode ser muito demorada 

e por vezes inflexível. Logo, deve-se tentar unir as duas linhas de pensamento. Em resumo, 

poder-se-ia dizer que o melhor é sair desta discussão e entendermos que situações qualitativas 

e quantitativas sendo avaliadas e controladas nos levam à gestão estratégica, que pode ser a 

melhor maneira de identificar a missão da organização, os seus objetivos; a análise do 

ambiente, que permite conhecer ameaças e oportunidades; o diagnóstico interno, que 

evidencia pontos fortes e fracos da organização. Esta metodologia chamada SWOT (Strenghts 

and Weaknesses, Opportunities and Threats), descrita por Oliveira (1992, p.71-99), identifica 

as ameaças e oportunidades no ambiente externo e os pontos fortes e fracos na organização. 

Para melhor entender as nomenclaturas usadas, necessário se faz aprofundar um pouco 

mais nesse assunto. Como nos afirma Oliveira (1992, p.25-26): 

Planejamento Estratégico é, normalmente, de responsabilidade dos níveis 

mais altos da organização e diz respeito tanto à formulação de objetivos 

quanto à seleção de cursos de ação a serem seguidos para a sua consecução, 

levando em conta as condições externas e internas à empresa e sua evolução 

esperada. 

Também considera as premissas básicas que a empresa, como um todo, deve respeitar, 

para que o processo estratégico tenha coerência e sustentação decisória. 

O diagnóstico estratégico procura responder à pergunta básica “qual a real situação da 

empresa quanto aos seus aspectos internos e externos?”, verificando o que a empresa tem de 

bom, de regular ou de ruim nos seus processos administrativos e nas suas ações frente ao 

mercado em que atua. Este diagnóstico deve ser efetuado da forma mais real possível, pois 
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qualquer tomada de decisão errada nesta fase prejudicará todo o resto do processo de 

desenvolvimento e implementação do Planejamento Estratégico.  

A decisão de planejar estrategicamente decorre da percepção de que os eventos futuros 

poderão não estar de acordo com o desejável se nada for feito. O ponto de partida para esta 

percepção é a disponibilidade de diagnósticos, de análise de cenários e projeções da empresa. 

O diagnóstico pode ser tanto interno como externo à empresa. Pode-se afirmar que as 

projeções completam o diagnóstico, uma vez que, combinando-se os dois, obtém-se a 

projeção-base, que corresponde a uma estimativa futura, com base na situação atual. 

Salienta-se que as projeções simplesmente proporcionam estimativas do futuro, 

enquanto, por meio do Planejamento Estratégico, as organizações empresariais procuram 

efetiva e deliberadamente alterar os estados futuros. O diagnóstico, que corresponde a uma 

análise estratégica, deve considerar o ambiente externo e suas variáveis relevantes no qual 

está inserida a organização, pois este ambiente proporcionará à empresa oportunidades que 

deverão ser usufruídas e ameaças que deverão ser evitadas. Para enfrentar essa situação 

ambiental externa, as organizações deverão ter pleno conhecimento de seus pontos fortes e de 

seus pontos fracos, via diagnóstico de seu ambiente interno. 

Os pontos fortes e fracos, que compõem a análise ambiental interna das empresas, 

representam as variáveis que podem ser controladas. Numa análise interna, nem sempre se 

consegue classificar algum fator como ponto forte ou fraco, principalmente por falta de 

informações mais adequadas. Diante dessa situação e para não “forçar” uma avaliação 

colocando determinado fator como ponto fraco ou forte, podem-se estabelecer os pontos 

neutros, que são variáveis internas controláveis que foram identificadas, mas não existem 

condições de estabelecer se estão proporcionando uma condição que pode ser favorável ou 

desfavorável para a organização; e tão logo se tenham as informações necessárias para a 

tomada de decisão adequada, coloca-se este fator como forte ou fraco.  

Aliado a esse amplo processo de diagnóstico interno e externo, como mencionado 

anteriormente na Construção de Cenários, é feita uma análise externa do ambiente setorial 

com vistas a algumas tendências futuras, as quais podem ser citadas, entre outras, o 

desenvolvimento da tecnologia, as ações do sistema financeiro, as ações governamentais, os 

sindicatos, os hábitos dos consumidores, os movimentos dos concorrentes, dos fornecedores e 

as principais ações do mercado.   

Kotler (2000, p.77) procura distinguir oportunidades ambientais e oportunidades 

empresariais, lembrando que existe uma série de oportunidades ambientais que podem não ser 

viáveis de se tornarem oportunidades. Na realidade, as possibilidades da empresa são 
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estabelecidas pelo conjunto de suas oportunidades e ameaças. Toda organização é parte 

integrante de seu ambiente. Enquanto os níveis mais baixos da empresa (nível operacional) 

estão relacionados com os seus aspectos internos, a tarefa dos níveis mais elevados (nível 

estratégico) é estudar e mapear as oportunidades e ameaças que o ambiente impõe à 

organização. Assim, o conhecimento profundo sobre o ambiente é fundamental para o 

processo estratégico, no sentido de se obter a adequada compatibilidade entre a empresa e as 

forças externas que afetam direta ou diretamente seus propósitos, objetivos, desafios, metas, 

estratégias, políticas, estrutura, processos, recursos, planos, programas, projetos, 

procedimentos etc. 

 

3.6. Formulação Estratégica 

Ansoff (1977, p.87) apresentou uma frase de autor desconhecido quanto ao conceito 

de estratégia: “É quando a munição acaba, mas continua-se atirando, para que o inimigo não 

descubra que a munição acabou”. A finalidade das estratégias é estabelecer quais serão os 

caminhos, os cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para serem alcançados os 

objetivos e desafios estabelecidos. 

Como nos afirma Oliveira (1992, p.167), estratégia “é um conjunto de decisões 

formuladas com o objetivo de orientar o posicionamento da empresa no ambiente” onde o 

conceito básico de estratégia está relacionado à ligação da empresa e seu ambiente externo e 

interno. E, nesta situação, a organização procura definir e operacionalizar estratégias que 

maximizam os resultados da interação estabelecida. 

A palavra estratégia significa, literalmente, “a arte do general”, derivando-se da 

palavra grega “strategos”, que significa estritamente general. Estratégia, na Grécia Antiga, 

significava aquilo que o general fez. Antes de Napoleão, estratégia significava a arte e ciência 

de conduzir forças militares para derrotar o inimigo ou abrandar os resultados da derrota. Na 

época de Napoleão, a palavra estratégia estendeu-se aos movimentos políticos e econômicos 

visando a melhores mudanças para a vitória militar (STEINER, 1969, p.237).   

Em termos militares, segundo Von Bullow, citado em Bethlem (1980, p.31), “a 

estratégia seria a ciência dos movimentos guerreiros fora do campo de visão do general e a 

tática, a ciência dos movimentos guerreiros dentro do referido campo”. Entretanto, deve-se 

considerar que no contexto empresarial as batalhas e os inimigos não são sempre claramente 

identificáveis. Numa organização, a estratégia está relacionada à arte de utilizar 

adequadamente os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimização dos 

problemas e a maximização das oportunidades.  
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Para fins empresariais têm-se algumas definições como a encontrada em Chandler 

(1962, p.13): “estratégia é a determinação de metas básicas em longo prazo e dos objetivos de 

uma empresa e a adoção das linhas de ação e aplicação dos recursos necessários para alcançar 

essas metas”. Buzzell et al. (1977, p.16) afirmam que “estratégia é o conjunto de objetivos da 

empresa e a forma de alcançá-los”. Já Tilles (1963, p.113) apresenta estratégia “como um 

conjunto de objetivos e de políticas importantes para as organizações”. Estratégia para Simon 

(1971, p.79) “é o conjunto de decisões que determinam o comportamento a ser exigido em 

determinado período de tempo”. Para Andrews (1971, p.28), estratégia “é o conjunto de 

objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e os planos para atingir esses objetivos, 

postulados de forma a definir em que atividades se encontra a organização, que tipo de 

empresa ela é ou deseja ser”. Estratégia para Von Neumann e Morgenstern (1947, p.79) “é um 

movimento ou uma série específica de movimentos feitos por uma empresa”. Estratégia para 

Mintzberg e Quinn (2001, p.20) “é o padrão ou plano que integra as principais metas, 

políticas e seqüência de ações de uma organização em um todo coerente”. Uma estratégia bem 

formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de uma organização para uma postura singular 

e viável, com base em suas competências e deficiências internas relativas, mudanças no 

ambiente antecipadas e providências contingentes realizadas por oponentes inteligentes. 

Como afirma Tachizawa (2000, p.294), “o conceito de gestão estratégica, como um 

processo contínuo, deve ser entendido como algo mais amplo do que planejamento estratégico 

e mesmo de seu respectivo instrumento finito, que é o plano estratégico”. Isso faz entender 

que estratégia competitiva é o conjunto de ações que uma organização empreende com a 

finalidade de melhorar o seu desempenho presente e futuro. Ou seja, são ações executadas 

para melhorar sua posição diante de concorrentes reais ou potenciais e materializam-se na 

constante busca de obter vantagens em relação a esses concorrentes, dar um atendimento 

preferencial aos clientes e ser rápido na adaptação às mudanças ambientais externas. 

Para a definição das estratégias precisa-se ter em mente o que foi exposto 

anteriormente, ou seja, ter o escopo da organização, as análises dos cenários externo e 

interno, para a partir deles definir objetivos de posicionamento que pode passar entre outras 

opções a manutenção das atuais posições em termos de mercado e rentabilidade; crescimento 

do market share (participação no mercado em que atua); aumento da rentabilidade; busca de 

novos mercados; lançamentos de novos produtos e serviços. 

Um dos grandes objetivos de toda a organização é ter uma forte posição competitiva, o 

que significa elevar as barreiras à entrada de novos competidores; engendrar um perfil de 

potencialidades maior e melhor do que o perfil dos seus concorrentes; tornar seu perfil 
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compatível ou sinônimo de fatores-chave de sucesso do setor; ter um conjunto competente de 

estratégias competitivas inerentes; aumentar a integração ou o poder de barganha em relação 

aos fornecedores e intermediários; e, por último, ter uma alta participação no seu segmento de 

mercado, ou seja, possuir um conjunto de produtos ou serviços altamente compatibilizados 

pelos seus usuários. Em outros termos, poder-se-ia dizer que o que as empresas buscam é criar 

para os seus produtos ou serviços vantagens que podem ser observadas pelos consumidores. 

Isso não significa que a posição ideal seja conseguida, mesmo porque toda 

organização tem conhecimento incompleto não apenas das funções internas, mas 

principalmente das funções externas que afetam o seu posicionamento. Trata-se de estipular 

níveis aceitáveis de posicionamento estratégico, que, quando não são atingidos, implicam o 

processo de reanálise, com a finalidade de modificar as condições internas. Portanto, a 

empresa é uma entidade em constante processo de adaptação, que define como objetivo 

melhorar sua posição competitiva e procura atender a esse objetivo por meio de um processo 

interativo, no qual o aprendizado, a mudança e a adaptação são elementos básicos.   

Muito embora a formulação das ações que compõem a estratégia competitiva seja 

própria de cada organização e esteja relacionada ao setor do qual faça parte, à atuação das 

forças competitivas e aos objetivos empresariais, em termos gerais, podemos dizer que, com 

menor ou maior grau de incidência, essa formulação passa, dentre outros itens, ao 

reposicionamento do produto ou serviço; à segmentação de mercado com o mesmo produto; à 

entrada em novos segmentos com diferenciação do produto; a um corte nos custos fixos e 

variáveis; ao aumento da eficiência em produção e distribuição; à melhoria da qualidade; à 

melhoria na prestação de serviços; à racionalização da linha de produtos; à expansão do 

mercado; às políticas de crédito, de pessoal, de compra e estoque de insumos. 

A estratégia deverá ser sempre uma opção inteligente, econômica e viável. E, sempre 

que possível, original e até ardilosa; dessa forma, constitui-se na melhor arma de que pode 

dispor uma empresa para otimizar o uso de seus recursos, tornar-se altamente competitiva, 

superar a concorrência, reduzir seus recursos, reduzir seus problemas e otimizar a exploração 

das possíveis oportunidades. 

A importância da estratégia para as empresas pode ser entendida por meio de um 

comentário do General Robert E. Wood, da Sears, Roebuck & Company, que foi um grande 

estrategista. Dizia ele, consoante Chandler (1962, p.235), “que a empresa é como a guerra em 

certos aspectos: se a estratégia adotada for correta, muitos erros táticos podem ser cometidos e 

a empresa ainda sairá vitoriosa”. 
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A estratégia não é, evidentemente, o único fator determinante no sucesso ou fracasso 

de uma empresa; a competência de sua cúpula administrativa é tão importante quanto a sua 

formulação estratégica. A sorte pode ser um fator também, apesar de freqüentemente o que as 

pessoas chamam de “boa sorte” ser na realidade produto de uma boa visão de futuro. Mas 

uma estratégia adequada pode trazer extraordinários resultados para a empresa cujo nível 

geral de eficiência seja apenas médio. 

Portanto, devem-se considerar, com igual importância, o ponto que deseja alcançar e 

como se pode chegar a essa situação desejada. A fim de enunciar o que a organização espera 

conquistar ou aonde quer chegar, é importante expressar o que se espera fazer com respeito a 

seu ambiente interno. 

Com referência a isso, é importante que os executivos principais das organizações 

tenham sempre em mente a satisfação das necessidades de grupos significantes que cooperam 

para assegurar a existência contínua do negócio. Os principais grupos são o Conselho de 

Administração, investidores, acionistas e funcionários. A chave de sucesso das empresas é a 

habilidade da alta administração em identificar as principais necessidades de cada um desses 

grupos, estabelecer algum equilíbrio entre eles e atuar com um conjunto de estratégias que 

permitam a satisfação de todos. Esse conjunto de estratégias, como um modelo, identifica o 

que a organização tenta ser. 

Uma empresa pode ou não ter uma ou mais estratégias explícitas, mas seguramente 

tem um perfil estratégico, que se baseia nas diversas ações que adota e na forma como define 

seus propósitos e sua postura estratégica perante o ambiente empresarial. 

Para melhorias significativas, muitas vezes as universidades precisam traçar uma 

estratégia que envolva todas as suas áreas, quer acadêmicas quer administrativas. Dessa 

formulação estratégica estarão emergindo inúmeros programas setoriais, porém todos 

articulados entre si.    Para que esta análise possa ser efetuada, é interessante organizar o 

portfólio acadêmico, avaliando os atuais programas e a decisão de o que fazer com eles, após 

desenvolver a oportunidade de ofertas que inclui a decisão de quais produtos novos e setores 

do mercado a atender. 

Uma das principais estratégias para as universidades é a análise periódica do portfólio 

que deverá avaliar, entre outros itens: os programas acadêmicos, a produção de pesquisas dos 

departamentos, o conteúdo das disciplinas e o fluxograma da instituição, podendo levar a 

decisões como expandir, manter, reduzir ou eliminar os cursos ou os programas de 

disciplinas. Dentro dessa perspectiva, há também as oportunidades do ambiente externo, 



78 

  

como, por exemplo, citando alguns dos itens levantados pelo grupo de trabalho do 

Planejamento Estratégico da UMESP:     

• expansão do número de matrículas; 

• expansão geográfica; 

• expansão dos atuais programas aliados às necessidades do mercado; 

• modificação dos atuais programas para atrair novos mercados; 

• abertura dos programas existentes ou de novos programas para grupos minoritários 

(empresas, órgãos governamentais, 3ª idade e outros); 

• novos programas. 

 

Outra estratégia para as universidades é a da organização, em que a formulação de metas 

exige estrutura, pessoal e cultura necessários a uma implementação bem-sucedida de cada 

estratégia. 

As universidades possuem um procedimento organizacional difícil de ser mudado, mas, 

com a consciência da necessidade de crescimento ou mesmo de se manter no mercado, esta 

fase do processo precisa ser observada. Cabe à reitoria como instância máxima definir modos 

de mudar a cultura da organização, o que pode ocorrer por meio de treinamentos de pessoas 

em cargos-chave, melhoria do corpo docente, melhoria da prestação de serviços, ações para 

melhoria do ensino e desenvolvimento da orientação de mercado. 

Outra estratégia fundamental é ter um banco de dados único, pois existe um número 

muito grande de informações que devem ser analisadas quando do planejamento da instituição 

de ensino; por isso, o desenvolvimento de um banco de dados sobre alunos em curso, 

formandos, índices dos cursos e departamentos (determinados pelo PAIUB – Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras), ex-alunos, outras universidades, 

comunidade, público-alvo, desenvolvimento tecnológico e econômico e pesquisas de 

mercado. Todas essas informações são de suma importância para o embasamento de decisões. 

Com isso tudo, pode-se ter uma adoção de metas, propósitos e estratégias que serão 

compatíveis com os recursos humanos, financeiros e materiais existentes. O desenvolvimento 

deles pode definir uma melhor imagem e fortalecer a imagem da instituição perante o 

mercado, pois se entende que investir em formação e atualização docente; aproveitar melhor 

os recursos humanos e materiais existentes; fomentar interdisciplinaridade e 
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multidisciplinaridade e buscar outras fontes de recursos – especialmente para pesquisa – são 

as ações mais recomendadas neste processo.  
 

3.7. Formulação de Metas 

A análise do ambiente e dos recursos pode estar contribuindo com subsídios às 

instituições, com a possibilidade de avaliar se sua missão, objetivos e metas, que no início de 

suas atividades eram claros e que devem continuar sendo com as mudanças no 

macroambiente. As metas possuem um formato mais operacional e são mensuráveis, em um 

espaço de tempo determinado. (Exemplo: aumentar em 10% o número de alunos em um ano.) 

O planejamento estratégico só é útil se sair do papel, ou seja, se for implementado, 

acompanhado, avaliado e reestruturado, se necessário. Os propósitos podem não ser 

totalmente alcançados em um primeiro ciclo; por isso, a visão de contínuos resultados de um 

plano de ação permite correções de rota e mesmo troca de estratégias, em face de um mercado 

em constante evolução. O Planejamento Estratégico, sendo mensurado, é essencial à 

sobrevivência da universidade, assegurando um mínimo de visão global e ação, a partir de 

uma definição adequada de suas finalidades (objetivos e metas), coerentes com os objetivos e 

as estratégias preconcebidas. 

Segundo Oliveira (1992, p.65), a formulação de metas significa estabelecer “passos ou 

etapas perfeitamente quantificadas e com prazos para alcançar os desafios e objetivos 

previamente estabelecidos”. A formulação de metas propicia que haja otimização dos meios 

para a consecução de suas finalidades, e, para que isso ocorra, há necessidade da participação 

dos colaboradores e dos gestores da organização na decisão de onde devem ser alocados os 

recursos.  

O Planejamento Estratégico, após ter sido elaborado, tendo como base os principais 

alicerces já descritos, precisa ser desdobrado para poder atingir todos os níveis da 

organização, e para isso tem-se o Planejamento Tático e o Planejamento Operacional, 

conforme Oliveira (1992, p.35-41): 

O Planejamento Tático tem o objetivo de otimizar determinada área de 

resultado e não a empresa como um todo. Portanto, trabalha com 

decomposições dos objetivos, estratégias e políticas estabelecidas no 

Planejamento Estratégico. O Planejamento Tático é desenvolvido em níveis 

organizacionais inferiores, tendo como principal finalidade a utilização 

eficiente dos recursos disponíveis para a consecução de objetivos 
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previamente fixados, segundo uma estratégia predeterminada bem como as 

políticas orientativas para o processo decisório da empresa. 

O Planejamento Operacional pode ser considerado como a formalização, 

principalmente mediante documentos escritos, das metodologias de 

desenvolvimento e implantação estabelecidas. Portanto, nessa situação tem-

se, basicamente, o plano de ação oriundo do Planejamento Tático. 

Cada um dos planejamentos operacionais deve conter com detalhes: 

• recursos necessários para o seu desenvolvimento e implantação; 

• procedimentos básicos a serem adotados; 

• prazos estabelecidos;  

• responsáveis pela sua execução e implantação. 

Na consideração dos níveis estratégicos e táticos, pode-se ter alguma dificuldade para 

diferenciá-los, pois não existe distinção absoluta entre ambos. Entretanto, o primeiro nível 

está voltado à dimensão estratégica da empresa, referindo-se aos seus objetivos e a sua 

eficácia. As decisões estratégicas têm, geralmente, alcance temporal prolongado e elevado 

grau de impacto e irreversibilidade. Por sua vez, o Planejamento Tático está mais voltado aos 

meios para se alcançar os objetivos especificados, isto é, refere-se aos componentes da 

empresa e sua eficiência. 

A estratégia relaciona-se a objetivos de longo prazo e com modos de persegui-los que 

afetam o sistema como um todo; a tática relaciona-se com metas de curto prazo e com meios 

de atingi-las, que geralmente afetam somente uma parte da organização. As metas ou os 

objetivos ditam quais e quando os resultados precisam ser alcançados, mas não dizem como 

devem ser conseguidos. Todas as organizações têm metas múltiplas dentro de uma hierarquia 

complexa, conforme Simon (1964, p.11-22); desde objetivos de valor, que expressam as 

amplas premissas de valor no sentido das quais a empresa deve se movimentar; por meio de 

objetivos organizacionais gerais, que estabelecem a natureza pretendida do empreendimento e 

as direções nas quais se deve movimentar – até uma série de objetivos menos permanentes 

que definem metas para cada unidade organizacional, suas subunidades e, finalmente, todas as 

principais atividades dentro de cada subunidade. As metas principais – as que afetam a 

direção e a viabilidade total da entidade – são chamadas “metas estratégicas”, segundo 

Mintzberg e Quinn (2001, p.20). 

Há uma diferenciação na dimensão temporal do processo de Planejamento Estratégico 

e Tático. O horizonte do Planejamento Estratégico é sempre maior do que o Planejamento 

Tático. 
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Assim, o primeiro pode ser sempre considerado, em princípio, como de longo prazo, 

pois ele é fruto de um trabalho conjunto da alta administração da empresa, o qual se 

concretiza mediante definição de seus objetivos, em função da análise do conjunto de 

produtos e/ou serviços da empresa e da dinâmica do ambiente em que ela atua, bem como dos 

meios pelos quais os objetivos são concretizados. Dentro desse processo, temos de definir as 

políticas de atuação em cada etapa. As políticas são regras ou diretrizes que expressam os 

limites dentro dos quais a ação estratégica deva ocorrer. Essas regras podem, muitas vezes, 

tomar a forma de decisões contingentes para resolver conflitos entre objetivos específicos. 

Políticas importantes – as que orientam a direção e a postura geral da entidade ou que 

determinam sua viabilidade – são chamadas “políticas estratégicas”, segundo Mintzberg e 

Quinn (2001, p.21). 

Segundo Hammel e Prahalad (1995, p.30-40), “é cada vez mais crescente a 

necessidade de uma organização moldar o seu futuro garantindo vantagem competitiva para o 

longo prazo”. O que facilmente se verifica hoje em dia é um esforço de projeção por parte das 

organizações; as companhias dedicam tempo e dinheiro para estimar o presente com base no 

que ocorreu no passado. No máximo o que ocorre é um esforço de predição onde as 

organizações têm conhecimento das mudanças que estão ocorrendo ao nível ambiental e 

macroambiental; no entanto, as suas atitudes e seus processos continuam os mesmos do 

passado, configurando um estado inercial. Essas atividades garantem o sucesso de iniciativas 

como reestruturação, downsizing e reengenharia; no entanto, o futuro fica negligenciado e 

conseqüentemente há sobrevida da organização. Essas atividades juntas podem ser programas 

que estabelecem a seqüência passo a passo das ações estratégicas necessárias para que se 

atenda aos objetivos. Os programas expressam como os objetivos serão alcançados dentro dos 

limites estabelecidos pelas políticas. Asseguram que os recursos estejam comprometidos para 

que as metas sejam atingidas e proporcionam um traçado dinâmico contra o qual o progresso 

das ações pode ser mensurado. 

A estratégia empresarial é um processo organizacional, de várias maneiras inseparável 

da estrutura, do comportamento e da cultura da organização na qual é realizada. As principais 

etapas, como foi citado anteriormente, incluem a identificação das oportunidades e ameaças 

no ambiente da empresa, adicionando-se alguma estimativa ou risco às alternativas 

discerníveis. Antes de ser feita uma escolha, os pontos fortes e fracos da empresa devem ser 

avaliados juntamente com os recursos disponíveis. Sua capacidade atual ou potencial para 

tirar proveito de necessidades de mercado percebidas ou de lidar com riscos paralelos deve ser 

estimada de maneira mais objetiva possível. 
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Hoje a excelência e a qualidade especificamente na área educacional e que abrangem 

as universidades já são fatores de diferenciação e até mesmo de posicionamento. As 

exigências do alunado hoje em dia estão fazendo com que no futuro próximo todas as 

universidades estabeleçam-se num patamar de qualidade desejável e satisfatório. Assim, o que 

realmente diferenciará uma instituição de ensino será a sua capacidade de atingir novos 

serviços. A criação de novos serviços, por sua vez, é uma tarefa que deverá ser introduzida no 

presente. Esforços de Planejamento Estratégico são cruciais para garantir a capacidade de 

sustentação de uma organização nos dias de hoje. 

Em Competindo pelo Futuro (1995), os autores defendem a idéia de que basicamente 

as organizações devem estar atentas às estratégias que foram definidas no seu processo de 

Planejamento Estratégico. A missão e a visão da organização devem ser constantemente 

repensadas e analisadas e, mais que tudo, uma nova visão de estratégia deverá ser adquirida: a 

competição pelo futuro. 

As organizações, segundo Montgomery e Porter (1998, p.252), “deverão ter premissas 

do que deverá ser a sua missão e sua visão no futuro, e como será o comportamento dos novos 

serviços que ela criará e com as quais trabalhará”. Uma universidade deverá regenerar a sua 

estratégia se quiser reinventar o setor onde atua, pois uma instituição de ensino deverá 

despender esforços para descobrir seu futuro, mobilizar-se para ele a fim de atingir os seus 

objetivos. 

Existem atualmente milhões de oportunidades que podem ser aproveitadas. Entre elas 

podemos citar a engenharia genética, a bioquímica, a eletrônica digital, a armazenagem ótica 

de dados, a inteligência artificial, a descoberta de novas técnicas administrativas, entre outras. 

O importante é estar atento ao fato do caráter global dessas novas tecnologias e ao fato de que 

elas representam o futuro que é agora. As universidades devem estar conscientes de que o 

pioneirismo representa, muitas vezes, vantagem competitiva. 

O desenvolvimento de estratégias empresariais efetivas é um desafio para qualquer 

organização, a começar pelas definições e dimensões relacionadas à própria estratégia. As 

formas ou maneiras de formular estratégias não se apresentam em uníssono. Há diferentes 

entendimentos e abordagens para o desenvolvimento de estratégias, com escolas que 

destacam aspectos cognitivos em contraponto àquelas que destacam a inovação ou ousadia, 

por exemplo. Outrossim, no ambiente empresarial, a preocupação com o retorno dos 

investimentos, às partes interessadas, é uma preocupação constante. E, neste horizonte, a 

estratégia assume um papel vital como um meio para viabilizar resultados, quando 

desenvolvida de forma efetiva e apoiada por ferramentas gerenciais pertinentes. Touraine 
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(apud SANTOS, 1997, p.175) cita que “quando se fala em estratégia de empresa não é mais 

em regras gerais de racionalização; a empresa passa a ser um ator essencial na vida social e a 

análise não pode mais se contentar em reduzi-la à unidade de base do sistema capitalista”. 

Em um ambiente de competitividade, os agentes precisam ser diferenciados o bastante 

para possuir uma vantagem única. As diferenças entre os competidores de um negócio podem 

ser preço, funções, utilização do tempo, vantagem da localização ou a própria percepção do 

cliente em relação ao seu produto (imagem). Deve-se salientar ainda que a percepção do 

cliente é freqüentemente a única base de comparação entre alternativas semelhantes, 

tornando-se a comunicação, neste momento, de grande valor para a decisão do mesmo. 

As empresas são organismos sociais constituídos de pessoas e recursos em ação para o 

cumprimento de uma missão, a qual deve ser a expressão da razão da existência da mesma. 

As estratégias desenvolvidas pela empresa, em observação à sua missão, devem considerar as 

necessidades e expectativas de quatro vozes: os acionistas, ou a própria empresa;  os clientes, 

ou beneficiários dos produtos e/ou serviços da empresa; os funcionários, ou colaboradores; a 

comunidade, ou conjunto de entidades que interagem com a empresa, aí incluídos os vizinhos, 

governo, fornecedores, mercado e concorrentes. 

As estratégias da empresa, observando os interesses das partes envolvidas, devem ser 

convergentes para objetivos claros, bem definidos e comunicados para todos. 

Kaplan (2000, p.122) afirma que "é preciso traduzir a estratégia em objetivos e iniciativas 

específicas. Em outras palavras, aonde e como se quer chegar”. Dessa forma, os objetivos 

devem ser expressos através de indicadores, para os quais são estabelecidas metas, e no 

estabelecimento das metas definir prazos e responsabilidade das áreas e níveis para o seu 

alcance, isto é, a parcela ou contribuição de cada um para o interesse corporativo. Os 

indicadores e interesses das partes envolvidas podem ser expressões de satisfação ou 

insatisfação, de produtividade, de fixação e valorização, de participação no mercado ou de 

muitos outros atributos, entre eles a comunicação. 

O sistema de metas da empresa, seja de longo ou curto prazo, necessita prever 

claramente os seus desdobramentos até os níveis de ação, com execução e resultados no hoje, 

porém focado no futuro. A estrutura de metas deve permitir identificar claramente as 

interdependências entre as diferentes áreas e interesses e os seus impactos, conforme Cardoso 

(1995, p.150). É importante vincular todas as medições ou avaliações, a uma cadeia de 

relações de causa e efeito, identificando o fator impulsionador na origem. Na execução dos 

planos e o seu monitoramento, a comunicação, a ação, a participação e o comprometimento de 

todos os níveis da empresa devem ser efetivos, com avaliações periódicas de cima para baixo 
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e de baixo para cima, consolidando-se números e ações e, logo a seguir, desdobrando-os 

novamente. 

Para a execução e avaliação com sucesso dos planos e alcance de metas, observa-se 

que o fator liderança é decisivo como elemento catalizador, disciplinador e motivador das 

equipes, novamente em uma visão top-down, sendo os gerentes a efetiva expressão desta 

liderança. Destaca-se, também, que o processo do estabelecimento de metas e o seu 

monitoramento constituem-se em um dos desafios da gerência e da empresa, porém é 

imprescindível, pois “somente o que é medido pode efetivamente ser controlado, e somente o 

que é controlado é gerenciado”, conforme Cardoso (1995, p.55). Em uma abordagem 

qualitativa, esta afirmação pode ser ajustada para: somente o que é avaliado pode ser 

melhorado, sendo a melhoria ou inovação uma das metas do management. 

Uma das ênfases da Estratégia Competitiva está na compreensão da estrutura da 

indústria e na análise do concorrente. Segundo Porter (1990, p.215), “vantagem competitiva 

está centrada no modo como transformar esta compreensão em uma vantagem frente aos 

concorrentes”. Uma das fontes de vantagem competitiva das empresas caracteriza-se como a 

cadeia de valores. A cadeia de valores representa as atividades executadas por uma empresa e 

o modo como elas interagem entre si e com o meio externo. O exame da cadeia de valores 

permite a identificação de atividades de relevância estratégica, as quais, quando executadas de 

forma mais barata, ou melhor, que a concorrência, traduzem-se em vantagem competitiva. 
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CAPÍTULO III – COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 

Para facilitar o entendimento deste capítulo, é importante lembrar que o tratamento da 

comunicação é por natureza interdisciplinar e que o termo comunicação está tão popularizado 

que normalmente usa-se esta expressão para denominar os problemas das relações entre seres 

humanos. Para que as etapas do Planejamento Estratégico sejam desempenhadas com 

eficiência, todas as informações precisam ser disseminadas de forma clara, sem ruídos, com 

objetivos claramente definidos, tornando possível a todos os colaboradores de uma 

organização entender suas responsabilidades e atribuições. É necessário ter um canal de 

comunicação que leve as mensagens de forma que não haja duplos sentidos, falsas 

compreensões e que, portanto, induzem a erros e não-atingimento dos objetivos. Tratar de 

Planejamento Estratégico implica mudar processos, estruturas organizacionais de poder, 

alteração de hábitos e postura. Nesses momentos entende-se a comunicação entre as partes 

como sendo uma ferramenta estratégica de ação para tornar os desafios uma realidade. 

Cada fase de implantação do Planejamento Estratégico possui uma especificidade e 

conseqüentemente desafios dos mais diversos; logo, para cada momento desafiador há 

objetivos específicos, devendo-se então selecionar as mensagens e as ferramentas de 

comunicação mais apropriadas para alavancar os resultados. 

 

1. Conceitos de Comunicação 

A comunicação tem sido definida de vários modos, mas não se deseja aqui e nem é 

necessário ficar preso a uma definição em particular, uma vez que existem vários autores que 

apresentam diferentes noções a respeito desse conceito. 

Para se ter uma idéia dessa variedade de significados da comunicação, Mcquail e 

Windahl (1993) apresentam em seu livro Modelos de Comunicação em sua página 12: 

A transmissão de informação, idéias, atitudes, ou emoções de uma pessoa ou 

grupo para outro (ou outros) essencialmente através de símbolos, conforme 

Theodorson; no sentido mais lato, existe comunicação sempre que um 

sistema, uma fonte, influencia outra, o destinatário, por manipulação de 

símbolos alternativos que podem ser transmitidos através do canal que as 

liga, segundo Osggod; comunicação pode ser definida como “interação 

social através de mensagens”, consoante Gerbner. 
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Assim, em termos gerais, pode-se empreender que a comunicação implica um emissor, 

um canal, um destinatário, uma relação entre emissor e receptor, um efeito, um contexto no 

qual a comunicação ocorre e uma série de coisas a que as “mensagens” se referem. Consoante 

Mcquail e Windahl (1993, p.13), “comunicação pode ser qualquer uma ou o conjunto das 

seguintes situações: ‘uma ação sobre’ outros; uma ‘interação com’ outros e uma ‘reação aos’ 

outros”. 

Segundo Marques de Melo (1975, p.14), “etimologicamente a palavra comunicação 

tem origem no latim ‘cummunis’ que traz a idéia de comunhão”. Comunhão significa de 

maneira restrita o comungar, o transmitir, o compartilhar, ou seja, tornar comum, fazer saber, 

estabelecer comunhão por meio de intercâmbio de informações. O fenômeno da comunicação 

vem sendo amplamente estudado como resposta imediata ao crescimento de sua importância 

em nossa sociedade. Devido a isso, a comunicação tem alterado de forma profunda a 

dinâmica das relações entre os seres humanos, porque tem permitido graças à tecnologia a 

multiplicação quase ilimitada de contatos entre os indivíduos, ultrapassando barreiras, tanto 

culturais quanto de distância, e vencendo resistências sociais. 

A etimologia da palavra sugere, segundo Marques de Melo, que se trata de um 

conceito eminentemente social na sua origem. Assim sendo, num primeiro momento, como 

mencionado acima, diz respeito ao ser humano e, num segundo momento, trata-se de um 

fenômeno completo, objetivo que ocorre quando um ser A transfere a informação para um ser 

B. Entende-se a comunicação como um processo ativo, ou seja, envolve na sua essência um 

propósito que é o de um ser influenciar outro ser, modificar seu comportamento, obter uma 

resposta. Consoante Marques de Melo, também se entende que a relação comunicativa se 

fecha em círculo ou, mais propriamente, em uma evolução segundo uma espiral de influências 

recíprocas e sucessivas. Essas características do ato comunicativo estão reunidas na mais 

típica forma de comunicação humana: a fala. Dessa maneira, para que haja uma evolução 

conceitual dentro desse tema, cabe aqui adentrar no próximo passo que é trabalhar um modelo 

de processo de comunicação.  

A visão de comunicação que está sendo adotada neste trabalho está estritamente 

relacionada com o papel estratégico que a Comunicação precisa  realizar na organização como 

um todo. A busca por uma atuação estratégica, superando o papel operacional e as barreiras 

entre os diversos departamentos de uma organização, é um passo significativo no alcance pela 

excelência e pela construção de uma comunicação empresarial para se alcançar vantagem 

competitiva e como uma ferramenta de inteligência empresarial. A comunicação procura 

trazer maior benefício para as empresas, e, para que isso ocorra, a mesma deve ser 
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desenvolvida e gerenciada de forma estratégica e também deveria, necessariamente, dar 

suporte aos objetivos de qualquer companhia. Adicionalmente, a comunicação pode estar se 

relacionando e dialogando com os públicos-chave da empresa de forma constante, tanto 

interna como externamente, que são os que realmente podem gerar oportunidades de 

negócios. E, por fim, a comunicação deve contribuir para o desempenho financeiro das 

organizações, por meio da melhoria e intensificação do relacionamento junto aos 

fornecedores, clientes, parceiros de negócio, com a comunidade e o governo, ou seja, uma 

comunicação que extrapolasse os limites departamentais e que trabalhasse com as estratégias 

e os objetivos gerais da empresa, criando uma filosofia e cultura que venham a permear todos 

os processos da organização. Decerto, o autor Wilson Bueno na página 93 do livro 

Comunicação Empresarial no Brasil: uma leitura crítica, editado pela AllPrint enfatiza que 

muitas empresas apenas transmitem informações, ou seja, as mensagens correm de cima para 

baixo, sem que os “comunicadores” (geralmente dirigentes, chefes e outros do alto e do médio 

escalão) estejam preocupados com a resposta, a compreensão dos públicos a quem estas 

informações se destinam, onde na teoria da comunicação pode-se dizer que não há o feedback, 

retroalimentação, ou seja, a comunicação é de uma via só. Ainda segundo o autor, para que as 

organizações pratiquem a comunicação, todos os interlocutores precisam ter voz; a 

comunicação ágil, transparente, democrática, ou seja, independente da concordância ou não 

das chefias, as pessoas precisam ser estimuladas a participar e não devem sofrer qualquer 

constrangimento por exercerem essa participação; a comunicação ética e responsável, o que 

significa que as pessoas devem interagir, participar, emitir opiniões para permitir o 

enriquecimento dos seus colegas e da própria organização; e a comunicação deve ter foco e 

atentar para as questões relevantes para a solução de problemas, sendo, portanto, estratégica, 

ou seja, umbilicalmente associada ao processo global de gestão da organização.  

A posição adotada nesse trabalho é a de que a comunicação deva ser flexível, 

estratégica e dinâmica. E que comunicação integrada significa não apenas que as atividades 

de comunicação estão articuladas, mas que elas se integram ao processo de gestão, de 

planejamento, de marketing das organizações e que obedecem a uma política e diretrizes 

comuns. Para um melhor entendimento desse posicionamento, a comunicação deve ser 

entendida como um diferencial gerencial e de gestão da imagem; democrática e participativa, 

principalmente no que tange ao público interno da empresa; que deva ser desenvolvida e 

pensada como uma ferramenta de inteligência empresarial com vistas a obter vantagem 

competitiva. Segundo Bueno (2005, p.103), a “comunicação é estratégica quando permeia 

toda a organização e pode ser percebida pela capacitação (em comunicação) das secretárias, 
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das telefonistas, dos motoristas, dos principais executivos etc.”. Ainda consoante Bueno 

(2005, p.103), “uma organização que só pratica a comunicação competente na gerência ou 

diretoria de comunicação não a assume como estratégica e está buscando resultados, a curto 

ou médio prazos”. O mesmo autor ainda destaca que a comunicação, para ser estratégica, 

“tem que pressupor um planejamento, o que implica numa articulação com o processo de 

gestão, em metas a curto, médio e longo prazos e numa avaliação constante do processo de 

comunicação que está sendo colocado em prática” (2005, p.103). Dessa forma a comunicação 

deve ser integrada e sistêmica, pois, consoante Cushman e King (1994, p.303), “a 

comunicação efetiva segue uma estratégia de co-alinhamento entre os diversos interesses, 

preocupações e contribuições através do uso de um sistema de comunicação aberto e 

flexível”. Assim, um processo comunicacional que quer ser estratégico, democrático e 

sistêmico deve ser formulado a partir de uma política comum, integradora e articuladora, que 

contemple análises do cenário externo em seus diversos ambientes quer sejam políticos, 

socioculturais, econômicos e tecnológicos. Portanto, deve ser formulado dentro de um 

processo de Planejamento Estratégico visando aos objetivos globais da empresa, possuindo 

posição de destaque na estrutura organizacional, estimulando assim o pensamento crítico e a 

busca de soluções inovadoras perante os diversos públicos de interesse. Diante desse olhar 

sobre a comunicação, a mesma pode ainda fomentar e auxiliar na construção e manutenção da 

identidade organizacional, por meio da construção de políticas que estimulariam a cooperação 

e uma participação maior dos funcionários nas ações estratégicas da empresa. Com isso, a 

comunicação é capaz de proporcionar estratégias para a construção de imagem, 

responsabilidade social, ética, propaganda e publicidade, além do apoio e envolvimento dos 

empregados nas tomadas de decisão, pois é através dessa formulação que é possível valorizar 

tanto as questões mercadológicas como as institucionais. Segundo Bueno (2005, p.104), “a 

comunicação só pode ser considerada estratégica quando as organizações a assumirem como 

tal sendo necessário criar uma cultura de comunicação em que a estratégia da organização 

esteja inserida e que comprometa toda a administração”. 

 

2. O Processo Comunicacional 

Para que se possa ter uma visão geral do processo comunicacional, foram selecionados 

alguns modelos para as principais teorias e perspectivas do fenômeno comunicacional. Só 

para se ter uma idéia da vastidão desse assunto, entre a enunciação da “fórmula” de Lasswell 

e o conceito de sociedade da informação decorrem quatro décadas do século XX, dos anos 50 

aos 80. As teorias (ou os modelos) deste campo transversal que é a comunicação evoluíram a 
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partir de tentativas básicas de compreensão e explicação do fenômeno comunicacional para 

outras ainda muito mais complexas. Nesse capítulo a comunicação passa por abordagens 

clássicas – como a de estímulo-respostas, a do fluxo comunicacional que aborda ruídos ou as 

que ainda necessitam de retroalimentação, entre outras. Todavia, porque se trata de um 

assunto complexo e dinâmico, os modelos apresentados têm sua reconhecida competência 

científica e auxiliam no entendimento desse trabalho. 

Mcquail e Windahl (1993, p.21) citam o ano de 1948, quando o cientista político 

americano Harold D. Lasswell começou um artigo com aquela que é, talvez, a mais famosa 

expressão da investigação em comunicação ao se responder às seguintes perguntas: Quem; 

Diz o quê; Por qual canal; A quem; Com que efeito. Desde então ficou conhecida e é citada 

como a “fórmula” de Lasswell, que transformada num modelo gráfico tem-se: 

 

 

 

 
        Fórmula de Lasswell com os elementos correspondentes do processo de comunicação 
 
Para dar seqüência a esse assunto, Wolf (apud CURVELLO, 2002, p.119) enfatiza que 

“todo o processo de comunicação entre os seres humanos pressupõe um sistema de 

significação como condição necessária”, pois, quando mantemos uma conversação, está em 

andamento uma troca contínua de idéias, fatos e opiniões que se transformam em palavras 

trocadas entre uma pessoa e outra por meio do discurso, da fala. Também pode-se dizer que, 

em outra parte do processo, a comunicação não-verbal é transformada em mensagens. Logo, 

quando se fala sobre o processo da comunicação, faz-se referência a um desenvolvimento 

ativo.  

Segundo Tachizawa (1997, p.128), entende-se “processo como qualquer fenômeno 

que apresente contínua mudança no tempo”. Se aceitarmos este conceito de processo, 

veremos os acontecimentos e as relações como dinâmicos, em evolução, sempre em mudança, 

contínuos. Quando chamamos algo de processo, queremos dizer também que não tem um 

começo, um fim, uma seqüência fixa de eventos. Não é coisa estática, parada. É móvel. Os 

ingredientes do processo agem uns sobre os outros, pois cada um afeta os demais. Cada 

situação de comunicação difere de algum modo de qualquer outra, mas ainda assim podemos 

tentar isolar certos elementos em comum apresentados por todas. Para que se possa descrever 

o processo de comunicação, o melhor é separá-lo em partes. São estes ingredientes e suas 

Quem? 
Emissor 

Diz o 
quê? 

Por qual 
canal? 

A quem? 
Receptor 

Com que     
efeito? 
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inter-relações que se consideram quando se procura construir um modelo genérico de 

comunicação, conforme o esquema a seguir: 

 

Emissor => Codificação => Mensagem => Canal => Decodificação => Receptor 

Modelo linear básico de comunicação  
 

Para um entendimento mais amplo, um modelo é uma descrição sob a forma gráfica, 

conscientemente simplificada de uma realidade parcelar, pois num modelo procura-se mostrar 

os principais elementos de qualquer estrutura ou processo e as relações entre esses elementos, 

segundo Mcquail e Windahl (1993, p. 10). 

Logo, seguindo o modelo linear apresentado acima, Berlo (1960, p.35) comenta que 

toda comunicação humana tem uma fonte (emissor), uma pessoa ou um grupo de pessoas com 

um objetivo, uma razão para empenhar-se em comunicação. Uma vez estabelecida uma 

origem com idéias, necessidades, intenções, informações e um objetivo a comunicar, torna-se 

necessário conceituar os próximos ingredientes do processo comunicacional. O objetivo da 

fonte tem de ser expresso em forma de mensagem. Na comunicação humana, a mensagem 

existe em forma física, quer seja na tradução de idéias, objetivos e intenções no código, quer 

seja num conjunto sistemático de símbolos.  

Mas de que forma os objetivos da fonte são traduzidos em um código, em uma 

linguagem? Isto requer o terceiro ingrediente: o codificador, responsável por pegar as idéias 

da fonte e colocá-las em um código, exprimindo o objetivo da fonte em forma de mensagem, 

passando em seguida para a transmissão desta idéia utilizando-se do quarto ingrediente: um 

canal. Este possui a função de intermediar, conduzir mensagens. É certo dizer que as 

mensagens podem existir em apenas algum canal; entretanto, a escolha dos canais é muitas 

vezes fator importante da efetividade da comunicação. Uma vez realizada esta escolha, 

podemos passar para o próximo ingrediente: o receptor. Porém, assim como a fonte emissora 

precisa codificar para traduzir seus objetivos e idéias, o receptor da mensagem também 

precisa retraduzir as informações geradas para decifrar a mensagem enviada no início do 

processo. 

Esse processo mostra uma forma de evolução da comunicação como ciência, desde 

seus primórdios em 399 a.C. com Aristóteles, quando o processo comunicacional era 

composto por apenas três ingredientes (emissor => mensagem => recebedor). Dessa forma, se 

pode acelerar o nível de evolução, como descrito anteriormente, para se ter o entendimento 

necessário na utilização dos parâmetros norteadores deste trabalho, como forma de atingir a 
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excelência no que tange ao grau de eficiência do Planejamento Estratégico e suas 

necessidades atuais dentro do escopo de comunicação. Para isso, há necessidade de avançar 

diretamente para o século XX, no campo em que a comunicação é vista como uma ciência 

fundamental para todos os campos. 

Coube a Wilbur Scharamm, citado por BELTRÃO (1973, p.87), adaptar o modelo, 

considerando que “a fonte e o comunicador são uma pessoa e o receptor e o destino são outra, 

enquanto o sinal é uma linguagem (mensagem)”. O modelo simples emissor-canal-

mensagem-receptor foi rapidamente modificado durante a década de 1950, de acordo com o 

interesse dos estudiosos, tanto da comunicação interpessoal como da comunicação de massas. 

As alterações tiveram em conta diversos aspectos da comunicação humana, e um deles foi a 

necessidade de incluir de forma mais completa a ocorrência da retroalimentação (feedback), 

tida como componente essencial. Tem-se que o diálogo é característica da comunicação 

interpessoal, quando os interlocutores se alternam nas funções de comunicador e receptor, 

registrando-se então a comunicação de retorno (feedback), mediante a qual se avalia a 

interpretação da mensagem. A figura a seguir representa esse processo, conforme Beltrão 

(1973, p.88): 

 

 

  Comunicador                     Receptor 
 
  Codificar          Mensagem   Receber 

 Comunicar                     Decifrar 

 

INTERPRETAR       A    B        INTERPRETAR 

 

  Decifrar        Codificar 

  Receber          Mensagem   Comunicar 

 
   Receptor          Comunicador (Feedback) 
 

 

Associado a isso está o reconhecimento da não-linearidade dos processos de 

comunicação, sendo apresentados de forma tipicamente circulares, recorrentes e em espiral, 

uma vez que as mudanças no domínio da comunicação desencadeiam vários movimentos a 

partir de um ponto. Marques de Melo (1975, p.33), considerando a comunicação como 

Mensagem 
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“processo de transmissão e recuperação de informações”, apresenta um modelo, em que 

tomou como ponto de partida a estrutura do fenômeno comunicativo em sua globalidade e 

significação no contexto social. Distingue, o modelo, dois estágios – o da transmissão (1) e o 

da recuperação da informação (2) – apresentados, porém, em sua interação cíclica, decorrente 

da própria dinâmica do processo, conforme figura esquemática a seguir: 

           CANAL 

 

M1      M2 

 

      COMUNICADOR     1. ESTÁGIO  RECEPTOR 

 

__________________________________________________________ 

 

  M5             M3 

                                                2. ESTÁGIO   

                         FONTE                                           RECUPERADOR                           

 

                                                           M4  

Decompondo o modelo de Marques de Melo, tem-se: ao iniciar-se o processo, o 

primeiro estágio é o da transmissão, em que o comunicador codifica a mensagem (M1) e 

utiliza um canal para difundi-la (M2), de modo a que chegue ao receptor. No segundo estágio 

– que é o da recuperação –, a mensagem transmitida (M3) em sua forma original ou em outra 

é recolhida por um recuperador (seja o próprio comunicador, no caso da comunicação 

interpessoal, seja um profissional qualquer, na comunicação de massa) e vai atuar (M4) 

recuperada, isto é, ordenada, catalogada ou classificada, junto à fonte (memória do 

comunicador-receptor, arquivo etc.), onde será reaproveitada (M5). É preciso aqui não 

confundir recuperação com realimentação (comunicação de retorno ou feedback). O feedback 

consiste, basicamente, na devolução de uma mensagem pelo receptor ao comunicador, ainda 

no fluxo de transmissão, ou imediatamente após, com possibilidade de modificar o conteúdo 

da mensagem inicial. O feedback tem, portanto, como sujeito ativo o receptor. Enquanto isso, 

a recuperação pressupõe a mensagem totalmente transmitida e o reaproveitamento independe, 

quase sempre, do receptor. 

Para ilustrar ainda mais esse processo, Wolf (apud SHANNON e WEAVER, 2003, 

p.113) apresenta o seguinte esquema do “sistema geral da comunicação”: 
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  fonte de                                                                                                  destinatário 

informação 

  

 mensagem                                                                                       mensagem 

                                         sinal                       sinal captado 

               transmissor                                                           receptor 

                                 

 

                                                    fonte de ruído 
                                   ‘Modelo matemático’ de Shannon e Weaver  

 

Tem-se, no esquema ilustrado acima, o fato de, em cada processo comunicativo, 

existir sempre uma fonte da informação, a partir da qual é emitido um sinal, sinal esse que 

pode ser perturbado por um ruído. Na seqüência tem-se que o sinal é captado por um receptor 

que o converte em mensagem, que, como tal, é compreendida pelo destinatário. A 

funcionalidade desse modelo comunicativo centra-se no fato de que é possível individualizar 

os fatores de perturbação da transmissão de informações, ou seja, o problema do ruído, quer 

fosse devido à perda do sinal, quer fosse devido a uma informação parasitária produzida no 

canal. Trata-se de um aspecto importante, dado que a finalidade principal é a de fazer passar 

por meio do canal o máximo de informação com o mínimo de distorção e com a máxima 

economia de tempo e de energia.  

As primeiras definições da comunicação insistem mais ou menos nos mecanismos que 

favorecem o desenvolvimento das relações humanas e, particularmente, nos fenômenos de 

simbolização, do mesmo modo que sobre os mecanismos de transmissão de conteúdos; a 

comunicação é um processo e o resultado dos processos. Consoante Mcquail e Windahl 

(1993), no final dos anos 40, implanta-se o modelo canônico da comunicação: o esquema 

Emissor-Canal-Receptor, que simboliza a ligação espaço-tempo e a transferência das formas. 

O esquema canônico foi objeto de ajustes sucessivos (caso do fenômeno de retroalimentação, 

ou de feedback), devido a autores pertencendo a horizontes teóricos diversos. O importante, 

porém, é notar que supõe a existência de uma ligação física (canal), permitindo transmitir 

mensagens que se diferenciam dos meios da sua transmissão e, sobretudo, susceptíveis de dar 

conta dos vários tipos de comunicação. Essa teoria canônica, descrita por Shannon e Meyer-

Eppler, implica a existência de um emissor, um canal físico, um receptor e um repertório de 

signos. A teoria da comunicação é, na sua essência, uma teoria estruturalista: ela pretende 



94 

  

decompor o universo em parcelas de conhecimento, ser capaz de estabelecer um repertório, 

refazer um modelo, simulacro desse universo, aplicando regras de articulação ou de 

interdição. Ainda segundo Mcquail e Windahl (1993), a teoria de Claude Shannon e Warren 

Weaver surgiu em 1949, em que os dois engenheiros, trabalhando nos laboratórios Bell e 

inscrevendo as suas reflexões na linha dos físicos Carnot e Boltzmann, propuseram uma 

fórmula permitindo passar da entropia (desordem) à informação: esta consistia na emissão de 

signos e de mensagens que anula ou reduz a entropia, e a informação recebida por um sistema 

aberto é a medida da redução da incerteza ou da desordem. De fato, a medida da informação 

assenta numa simples idéia de base: somos informados a partir do momento em que nos 

dirigem uma mensagem não conhecida ou que compreendemos muitos dos elementos novos 

ou imprevisíveis. O valor da mensagem é medido por uma certa grandeza, definida como 

sendo a "informação", e que pode apreender-se como sendo a quantidade de novidade 

transmitida ao receptor. Critica-se a Shannon e Weaver de não levarem em conta a interação 

com o receptor e o papel das redes de comunicação ou o negligenciar a componente semântica 

das mensagens. Porém, é claro que a teoria dos dois matemáticos visava tratar os fenômenos 

perturbadores que são os ruídos em qualquer canal e propor uma teoria que melhorasse o 

rendimento da cadeia informacional. 

Mauro Wolf (2003), de forma muito apropriada, chamou a atenção para os estudos 

sobre a comunicação que se utilizam de teorias sociais elaboradas, mas que trabalham com 

um modelo comunicativo simplista e simplificador, que é o paradigma informacional. Ao lado 

desse modelo praticamente hegemônico, ele identifica e acrescenta ainda dois outros – o 

semiótico-informacional e o semiótico-textual.  

O paradigma informacional entende a comunicação como um processo de transmissão 

de mensagens de um emissor para um receptor, provocando determinados efeitos. Não é 

necessário repetir aqui as numerosas críticas que já lhe foram feitas (unilateralidade, 

mecanicismo), mas tão somente chamar a atenção para um aspecto: o movimento analítico 

por ele provocado segue duas direções básicas. Primeiramente, pautado na naturalidade e 

evidência da lógica transmissiva, as análises vão se ocupar dos seus resultados: uma dada 

mensagem foi ou não bem transmitida e que, por isso, provocou algum tipo de efeito.  Um 

segundo caminho, dado que o processo é tomado mecanicamente e que cada um de seus 

elementos tem seu papel fixo, definido previamente, é estudá-los separadamente: estuda-se a 

lógica da produção, dos emissores; a característica dos meios (natureza técnica, modus 

operandi); as mensagens (conteúdos); a posição e atitude dos receptores. Diferentes teorias e 

métodos (buscados na sociologia, política, psicologia social) são acionados para falar de cada 
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um – fazem-se uma sociologia dos emissores, uma análise político-ideológica das mensagens 

e assim por diante.  

O modelo semiótico-informacional acrescenta ao primeiro a compreensão da natureza 

semiótica das mensagens: mais do que um material inerte transportado, as mensagens são 

unidades de sentido. Essa compreensão provoca um movimento analítico centrado nas 

estruturas de significação das mensagens. Esse tipo de estudo evoca particularmente a 

contribuição das ciências da linguagem.  

O modelo semiótico-textual quebra o caráter unitário das mensagens e procura lê-las 

na sua intertextualidade – desenvolvendo uma semiótica da cultura. Aqui, a presença e o 

papel dos sujeitos sociais, mesmo o trabalho de produção e recepção, são negligenciados em 

função da ênfase na dimensão simbólica e sentidos produzidos.  

Ao lado desses três modelos apontados por Wolf, pode-se acrescentar também o 

modelo dialógico, que distingue a comunicação (em contraposição à relação informativa) a 

partir da bilateralidade do processo, da igualdade de condições e funções estabelecidas entre 

os interlocutores. Nesse modelo, a ênfase é toda centrada na natureza da relação entre os dois 

pólos, apagando ou desconhecendo os demais aspectos do processo (inclusive a natureza das 

mensagens e os sentidos produzidos), pois se trata a comunicação como: 

- um processo de troca, ação partilhada, prática concreta, interação – e não apenas um 

processo de transmissão de mensagens; 

- atenção à presença de interlocutores, à intervenção de sujeitos sociais desempenhando 

papéis, envolvidos em processos de produção e interpretação de sentidos – mais do que 

simples emissores e receptores; 

- identificação dos discursos, formas simbólicas que trazem as marcas de sua produção, dos 

sujeitos envolvidos, de seu contexto – e não exatamente mensagens; 

- apreensão de processos produzidos em diferentes situações, manifestações singulares da 

prática discursiva e do panorama sociocultural de uma sociedade – em lugar do recorte de 

situações isoladas.  

A comunicação pode ser compreendida como um processo de produção e 

compartilhamento de sentidos entre sujeitos interlocutores, realizado por meio de uma 

materialidade simbólica (da produção de discursos) e inserido em determinado contexto sobre 

o qual atua e do qual recebe os reflexos. Ainda, consoante Wolf (apud EISENBERG, 2001, 

p.115), para que o destinatário possa compreender corretamente o sinal, é necessário que, quer 

no momento da transmissão, quer no momento da recepção, haja referência ao mesmo código, 

em que o código é um sistema de regras que confere a determinados sinais um dado valor. O 
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código que interessa à teoria da informação – e que torna possível a transmissão da 

informação – serve para reduzir a eqüiprobabilidade inicial da fonte, estabelecendo um 

sistema de recorrências. Segundo Wolf (2003, p.116): “é um sistema meramente sintáctico, 

um sistema organizador que não contempla, na sua pertinência própria, o problema do 

significado da mensagem, ou seja, a dimensão mais especificamente comunicativa”. Ainda 

segundo DeFleur (1993, p.57), os processos cognitivos habilitam os indivíduos a transformar 

o conjunto de estímulos de várias maneiras: codificá-lo, armazená-lo, interpretá-lo 

seletivamente, deturpá-lo e recuperá-lo para usos em decisões em que as regras de 

pensamento correspondem às regras da conversação, levando as pessoas a manter suas 

mensagens simples, o que acarretará, dentro de um sistema de símbolos e sinais bem 

desenvolvidos, a transmissão segura de uma mensagem.  

A abordagem cognitiva, segundo DeFleur, tem emprego amplo no estudo dos efeitos 

da comunicação sobre os indivíduos, particularmente ao tentar entender como as mensagens 

são percebidas. DeFleur afirma que as teorias da comunicação são limitadas e não podem ser 

tomadas como verdade concreta. A limitação se dá pelo fato de se estudar um processo que, 

como o próprio significado da palavra diz, é algo que está em constante movimento e 

transformação. Como qualquer processo explicado pela sociologia, a comunicação 

acompanha as transformações sociais, crescendo, ampliando, mudando o contexto. Isso ocorre 

tanto na esfera comunicativa quanto na esfera atingida por tais transformações. A 

comunicação muda a sociedade e a sociedade muda as pessoas.  

 

                           Modelo de Shannon e Weaver desenvolvido por DeFleur, introduzindo o feedback 
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Muitos outros modelos poderiam aqui ser citados e são detalhados em especial no 

livro Modelos de Comunicação dos autores Denis McQuail e Sven Windahl: Modelo circular 

de Osggod e Scharamm apresentado em 1954; Modelo helicoidal de Dance de 1967; Modelo 

geral de comunicação de Gerbner de 1956; Modelo ABX de Newcomb (no qual dois 

indivíduos A e B se orientam um para o outro e para um objeto X, datado de 1953); 

chegando-se até a um modelo de co-orientação do papagaio atribuído por McLeod e Chaffee, 

1973), modelo esse que evidencia as relações entre elite, classe média, público e temas num 

contexto social. Há também o modelo de comunicação de convergência datado de 1981, que é 

apresentado por Rogers e Kincaid, cujo modelo é adequado à análise de situações de mudança 

latente com base no desacordo e no conflito que visam buscar o consenso. Porém, não se 

busca retratar aqui todos os modelos, até porque alguns são muito simples e pouco dizem 

sobre as forças ativas que relacionam os elementos entre si; outros são complexos demais. De 

certo é muito difícil afirmar que existe um modelo adequado a todos os objetivos e a todos os 

níveis de análise. Os modelos servem como apoio para a reflexão, até porque outro ponto a 

ser ponderado é como o aspecto relacional da comunicação afeta o processo. Diz Hall (1984, 

p.133): 

as relações sociais que ocorrem no processo de comunicação envolvem o 

emissor, o receptor e seus efeitos recíprocos um no outro à medida que se 

comunicam. Quando um emissor é intimidado por seu receptor durante o 

processo de envio de uma mensagem, a própria mensagem e a interpretação 

dela serão afetadas. 

Então, esse aspecto da comunicação trata de um processo relacional entre indivíduos, 

departamentos, unidades e organizações. Ao olhar esse aspecto relacional da comunicação no 

dia-a-dia nas organizações, verificar-se-á que elas sofrem interferências e condicionamentos 

variados, dentro de uma complexidade difícil até de ser diagnosticada, dado o volume e os 

diferentes tipos de comunicações existentes. As diferenças de compreensão são, segundo o 

autor, repelidas como erro quando podem ser atribuídas a incapacidades, acasos ou 

acontecimentos não propositais. São rejeitadas como patologias quando podem ser associadas 

a circunstâncias infelizes, como esquizofrenias, que impossibilitam uma forma de expressão 

satisfatória, ou ainda como comportamento pérfido, quando existem razões para se pressupor 

a existência de motivos ocultos para uma conduta. São, finalmente, ignoradas como mera 

ludicidade, quando é possível se colocar em questão sua realidade, como no caso dos 

paradoxos. As análises da comunicação que recorrem às metáforas, assim como da 
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informação como “entidade”, estão impelidas a lidar com essas graves dificuldades do ponto 

de vista da questão da compreensão. Entende-se que a comunicação, de fato, é um processo 

multifacetado, que serve para que as pessoas se relacionem entre si, transformando-se 

mutuamente e também a realidade que as rodeia. 

Os diferentes autores citados anteriormente apresentam uma evolução natural de um 

processo que é complexo e que envolve vários agentes que são interdependentes. De maneira 

específica para nortear este trabalho, o modelo escolhido e que melhor se enquadra é o 

Modelo de Shannon e Weaver, desenvolvido por DeFleur. Nesse modelo é importante o 

feedback, pois um Planejamento Estratégico necessita de uma retroalimentação de como as 

atividades estão acontecendo, e, de posse dessas informações, é possível monitorar o 

andamento das ações estratégicas com vistas ao cumprimento dos objetivos que foram 

previamente estabelecidos. Para o desenrolar das ações operacionais e táticas em toda a 

organização, é importante ter em mente que ruídos de comunicação podem acontecer, 

dificultando dessa maneira o andar rotineiro das atividades. Logo, é importante ter em mente 

esse conceito sobre ruídos, pois, em se detectando que tal fato – os ruídos – realmente 

acontece, medidas de ajuste devem ser tomadas de imediato, fazendo com que as 

interpretações errôneas possam ser corrigidas e as atividades voltem a acontecer em seu curso 

normal. Outro fato a ser destacado nesse modelo são os ruídos.  

Os ruídos podem acontecer devido à comunicação se concretizar de maneira informal, 

ou seja, não sistematizada por meio de algum house organ ou por outro canal de comunicação 

institucional, como, por exemplo “ato administrativo” ou “aviso da diretoria”, gerando nas 

pessoas incerteza quanto à informação recebida e sua veracidade. A cultura vigente numa 

organização pode provocar isso, pois ações que apenas foram discutidas numa reunião, podem 

vir à tona dentro dos setores de uma empresa sem que essas ações tenham sido aprovadas, 

acarretando um mal-estar geral, pois a mesma ainda estava em discussão e foi tratada pelos 

gestores como sendo uma resolução a ser implementada de imediato, devido a não se ter uma 

política de comunicação vigente, sendo a cultura predominante nessa organização a de passar 

adiante as informações para os funcionários por meio oral e sem o devido zelo com relação ao 

impacto gerado. Outra dificuldade é de estruturas organizacionais, em que o gestor de uma 

determinada área se faz presente em várias reuniões, porém não faz reunião com seus 

subordinados, gerando angústias nos funcionários que necessitam de uma orientação e não 

conseguem obtê-la, pois seu chefe está sempre em reunião e acaba por não dar informação 

precisa para o dia-a-dia operacional de sua área, que acaba por ter de tomar decisões 
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alicerçadas em seus próprios julgamentos, acarretando ações que são destoantes dos objetivos 

da organização.  

 

3. Comunicação Organizacional 
A “explosão” das comunicações no século XX, principalmente através do avanço das 

mídias eletrônicas, permitiu o surgimento de novos parâmetros comunicacionais e o 

crescimento de outros, inclusive gerando inovação no campo empresarial. Segundo Marques 

de Melo (1998, p.40), todo este avanço criou novas expectativas e necessidades sociais, 

promovendo novos fenômenos do ponto de vista da transmissão da informação e 

conseqüentemente estimulando novos estudos e pesquisas, fortalecendo as Ciências da 

Informação.  

Entretanto, o estudo da informação como disciplina definida aconteceu apenas no 

século XVIII. Anteriormente, este estudo trazia as referências de Aristóteles e Platão (século 

III a.C.), que trabalhavam com a retórica do ponto de vista da filosofia e psicologia. A 

concepção da “Ciência de Comunicar” chegou a primeiro plano com o esquema montado por 

Bacon com três grupos específicos (Ciência do Instrumento, Ciência do Método e Ciência do 

Ornamento), “tomando como objeto unificador o Discurso” (MARQUES DE MELO, 1998, 

p.42). A comunicação é tida, então, como Ciência do Homem, fundamentada na Lógica e 

Moral. Com isso tem-se a visualização do fenômeno da transmissão de informações em toda 

sua amplitude, desde a elaboração das mensagens (forma e estilo) até a utilização de artifícios 

destinados a conseguir os efeitos desejados (persuasão). Os estudos, neste sentido, se 

fortalecem no século XIX com o crescimento da imprensa (comunicação coletiva) e a 

formação de opinião pública, aprofundando-se nas análises da sociedade em transição. Os 

interesses dos veículos de comunicação das universidades e a própria industrialização e 

política estimularam, no século XX, a intensificação dos estudos das Ciências da Informação; 

entretanto, a busca por metodologias específicas no processo científico e a conseqüente 

utilização de métodos de outras ciências acabaram gerando certas inquietações entre 

pesquisadores científicos que defendem linhas diferentes nas Ciências Humanas. Hoje, as 

Ciências da Informação fazem parte deste filão porque incorporaram o processo científico 

(pesquisa – relação com os métodos das demais ciências), enfocando no fato em si suas 

observações, experimentações e comparações, conforme Marques de Melo (1998, p.47-51). 

Entretanto, pouco tem sido feito no sentido de classificar as Ciências da Informação. Se no 

passado ela era tida apenas como um foco de estudo dirigido a outras ciências, hoje a ausência 

de uma sistematização proporciona questionamentos a respeito do seu campo de estudo.  
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Esse processo vem desenvolvendo continuamente novas técnicas que incorporam o 

meio ambiente social. Tais técnicas estão presentes em todos os campos, inclusive sendo parte 

integrante do planejamento estratégico para todas as áreas do conhecimento. No campo 

empresarial, podemos citar não apenas as formas de organização e comunicação, mas, 

proporcionalmente, a sua importância na comunicação empresarial como forma de organizar, 

planejar, contribuir e agregar, pois, conforme Marques de Melo (1998, p.101): “A grande 

tarefa da comunicação não é outra senão contribuir para a construção de sistemas 

democráticos de comunicação que sejam a um só tempo espelho e dínamo das sociedades 

democráticas”. 

Dentre vários conceitos de comunicação apresentados por Ferreira, como senso 

comum, destaca-se "a capacidade de trocar ou discutir idéias, de dialogar, de conversar, com 

vista ao bom entendimento entre pessoas” (FERREIRA, 1986, p.443). A filosofia da 

comunicação compreende, entre outras questões, que a comunicação é essencial a pensamento 

e idéias, sendo interdependentes e caracterizando-se como uma linguagem totalmente dotada 

de significado. Curvello (2002) refere que comunicação é interação, diálogo, tornar comum, 

porém não pode ser confundida com a simples transmissão unilateral de informações. Afirma 

que, no ambiente das organizações, a dimensão comunicação "quase sempre está reduzida a 

um instrumento de divulgação e de controle” (CURVELLO, 2002, p.40). Curvello (2002) 

cita, ainda, que a comunicação organizacional foi sendo definida como aquela que serve para 

criar, fazer funcionar e manter atuantes as organizações sociais.  

Almeida (1981, p.82) complementa que "pertencem ao âmbito da comunicação 

organizacional todas as atividades comunicativas de que lançam mão os responsáveis por uma 

organização para que ela exista e cumpra o seu papel”. Bahia (1995, p.73) conceitua 

comunicação empresarial “como o processo (conjunto de métodos, técnicas, recursos, meios, 

etc.) pelo qual a empresa se dirige ao público interno (seus funcionários) e ao público externo 

(consumidores e sociedade)”. 

A comunicação interna é entendida como a verificada entre a organização e o seu 

pessoal. A “comunicação externa é aquela que abrange consumidores, clientes, fornecedores, 

acionistas, imprensa, enfim, o público em geral”, consoante Bahia (1995, p.132). A 

comunicação interna nas organizações foca três objetivos: que cada funcionário passe a ser 

um agente de comunicação, que os profissionais de comunicação tornem-se efetivamente 

consultores e que se efetive a definição básica de comunicação: "tornar comum” 

(FAVARETTO, 2001, p.197). Relevante, também, é a compreensão de comunicação e 

informação, isto é, comunicação como um processo social básico e informação como um 
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processo básico da comunicação. Bahia reforça a informação como fator fundamental para o 

progresso social, político, cultural e econômico. "Quanto mais desenvolvida a sociedade, 

maior a sua taxa de interações de comunicação entre seus membros, em benefício de mais 

informações e de melhores decisões” (BAHIA, 1995, p.28). 

Conforme estudo da revista Fortune, os executivos das maiores empresas americanas 

já investem 80% de seu tempo em comunicação, por considerá-la condição fundamental para 

o sucesso dos negócios (NASSAR, 2001-b). As empresas modernas são veículos de 

comunicação em si mesmas, e os gestores cada vez mais têm tratado a comunicação 

empresarial como uma ferramenta estratégica, tanto que a sua gestão pode transformar-se em 

vantagem competitiva para as organizações. Citando Nassar (2001-b, p.89): 

Em um ambiente empresarial atribulado, em que os cenários traçados pelos 

estrategistas das altas direções são, cada vez mais, meras incertezas, é 

preciso guardar como um verdadeiro tesouro tudo aquilo que constrói o 

imaginário de uma instituição. Missão, visões de futuro, identidade, marca 

são expressões do discurso organizacional que estão permanentemente sob 

fogo cerrado de um incrível arco de fatores ligados ... às re-estruturações de 

ordem econômica, social e política... E as organizações que sistematizam o 

registro desses elementos ligados ao seu simbólico e as comunicam para 

todos os seus públicos têm as suas identidades fortalecidas, missões 

protegidas e destinos assegurados. 

Mais especificamente na área educacional, Carvalho e Berbel (2001, p.8) tem-se: 

Marketing Educacional é a aplicação de conceitos e técnicas de marketing, 

como pesquisa e sistemas de informação, processos estratégicos de 

segmentação e posicionamento e administração do composto de marketing, 

visando manter e conquistar alunos nos mercados-alvos selecionados, 

estabelecendo compromisso e ação responsáveis, coerentes com benefícios 

sociais que a administração de toda e qualquer instituição de ensino deve 

promover. 

Cada vez mais a comunicação é entendida por diretores e presidentes de corporações 

não só como instrumento de preservação e realce da imagem da empresa, mas, sobretudo, 

“como elemento indispensável e capaz de agregar valor à conquista de competitividade” 

(NASSAR, 2001-a, p.113). Da mesma forma, nas universidades brasileiras é crescente a 

compreensão de que "o pensamento estratégico é a alma da comunicação empresarial". 

(NASSAR, 2001-a, p.113). Irazu (2004, p.77) refere que “a comunicação deve ser parte da 

vida da empresa, como o nexo entre a sua missão, sua visão, seus valores e sua estratégia, 
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bem como suporte vital para os objetivos do negócio”. Conforme Irazu (2004, p.89), “a 

comunicação deve se transformar numa ferramenta da Diretoria, capaz de avaliar o impacto 

que as decisões vão ter na opinião dos diferentes públicos”. Outrossim, Irazu (2004, p.105) 

cita que "... uma comunicação eficiente não deve contar só com estratégias claras e objetivos 

definidos e factíveis, mas também deve estabelecer um critério com o qual medirá e avaliará 

os resultados”. 

Segundo Gouillart e Kelly (2001, p.115), “a comunicação empresarial passou a ocupar 

lugar de honra entre as ferramentas de gestão somente no final do século XX”. Certamente o 

cenário econômico mais competitivo foi um dos fatores que provocaram o aumento da 

demanda por estratégias de comunicação, a exigência da profissionalização dos meios, a 

inclusão de uma preocupação ordinária em informar, passando o processo de comunicação de 

episódico para contínuo. Entretanto, apesar da crescente importância atribuída à comunicação, 

muitas são as barreiras organizacionais a um livre fluxo de idéias e opiniões, conforme afirma 

Curvello (2002, p.54). 

Uma variável importante para a análise de como as empresas lidam com a questão da 

comunicação é a ideologia gerencial ou o modo de pensar dominante no ambiente da 

administração, em que toda a questão é avaliada a partir da perspectiva da racionalidade 

econômica, através da dominação dos meios, com rapidez, em busca da eficácia. A 

racionalidade aliada às estruturas burocráticas impõe barreiras ao livre trânsito de 

informações, favorecendo somente informações e idéias voltadas à produtividade.  

Em relação à comunicação interna, Gouillart e Kelly (2001) citam que há ainda muita 

polêmica de como fazê-la (a comunicação) fluir e dar resultados. Em pesquisa realizada junto 

a 25 empresas de grande e médio portes de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Espírito Santo, 

foram verificadas a percepção, as preferências e as sugestões dos funcionários sobre o 

processo de comunicação interna. O resultado apontou a comunicação direta e pessoal (olho 

no olho) realizada pelas chefias imediatas como a forma preferida pelos funcionários para 

receber informações sobre a empresa. A pesquisa citada por Gouillart e Kelly (2001, p.197) 

também evidenciou a “importância de investimentos em treinamento das lideranças em 

comunicação” e demonstrou que “as chefias imediatas, de um modo geral, não se consideram 

preparadas para conduzir o processo de comunicação”. 

É importante perceber que a comunicação organizacional pode se constituir em uma 

instância da aprendizagem organizacional, podendo provocar uma tendência favorável à 

participação dos colaboradores. Esse ambiente de participação pressupõe liberdade e 

competência para comunicar, com exigência crescente de habilidade comunicacional para o 
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exercício de funções gerenciais.. "Na década de 90 pudemos verificar um grande avanço no 

entendimento de que a comunicação interna é fundamental para os resultados da empresa”, 

consoante Gouillart e Kelly (2001, p. 54). Magalhães (2001, p.115) reforça que: 

a comunicação empresarial é uma ferramenta estratégica, suporte da 

administração para todas as atividades da empresa. Ela é a maior aliada das 

atividades de marketing e de recursos humanos quando trabalha 

profissionalmente valores como missão, visão, valor, identidade, parceria, 

cooperação interpúblico e interempresa, e cidadania empresarial. 

Magalhães (2001, p.116) ainda propõe que a "comunicação empresarial, dentro de 

uma concepção moderna, tem um papel importante na administração de percepção e na leitura 

do ambiente social. Nessa perspectiva deve contribuir para a análise dos planos da 

organização, identificando problemas e oportunidades..." para os negócios. Altenfelder (2001, 

p.215) afirma que "comunicação é uma área estratégica nos resultados de todas as empresas e 

requer estudos permanentes”. Entretanto, a comunicação sozinha não faz milagres; ela espelha 

a cultura da organização. Fleury (apud ALTENFELDER, 2001, p.113) refere que “a 

comunicação, enquanto fonte e instrumento de poder, tem claras correlações com a cultura 

organizacional”. A cultura organizacional pode ser compreendida como um conjunto de 

valores e pressupostos básicos expressos em elementos simbólicos, que, em sua capacidade de 

ordenar, atribuir significações, construir identidade organizacional, tanto age como elemento 

de comunicação e consenso como instrumentaliza as relações de dominação. Adicionalmente 

Bueno (2003, p.33) comenta que: 

a comunicação é o espelho da cultura empresarial e reflete, necessariamente, 

os valores da organização, pois se essas organizações caminham para 

valorizar o profissionalismo, a transparência, a responsabilidade social e a 

participação, a comunicação deve se orientar no mesmo sentido. 

Trombka (1997, p.98) refere que “a organização, por ser um sistema aberto, tende a 

absorver novas tecnologias de comunicação, com conseqüências de construção de uma cultura 

organizacional diversa e de uma nova forma de administração do poder”. Apresenta, ainda, 

que “os aspectos de novas tecnologias da informação modificam a ótica de organização dos 

subsistemas organização e público, trazendo como efeito a necessidade de atualização na 

forma de trabalhar a comunicação nestes espaços”.  

Nesta perspectiva, é imprescindível observar os efeitos das novas tecnologias de 

informação sobre a comunicação organizacional. Varona (apud CURVELLO, 2002, p.118) 

refere que a “Intranet é a nova forma de comunicação organizacional”. Santos (1997) aborda 
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em sua dissertação a comunicação e estratégia empresarial no sistema social empresa, voltada 

para a sua forma, os seus aspectos comunicacionais, e não para o seu conteúdo e/ou os seus 

aspectos operacionais. O estudo de Santos (1997) mostra como novidade a ação empresarial 

como produtora de significados. Significados no ambiente total da empresa gerado pela 

comunicação empresarial. 

Chanlat (apud SANTOS, 1997, p.215) apresenta o pensamento de que “a estratégia 

deve afetar a empresa em toda a sua extensão”. Outrossim, para afetar a empresa como um 

todo, se faz necessário um processo comunicativo, apoiado por técnica quantificável e 

independente de interpretações individuais. A proposta de abordagem da comunicação 

organizacional como alavanca da estratégia empresarial é vista muito além de um meio, 

veículo ou instrumento de informar, divulgar ou formar; é um fator capaz de determinar o 

sucesso ou insucesso das estratégias da organização. 

Bueno (2003, p.7) comenta que “a comunicação empresarial passou a partir dos anos 

1990 a ser estratégica para as organizações”, o que significa que se vincula estritamente ao 

negócio, passando também a ser comandada por profissionais com uma visão mais holística, 

quer seja de comunicação, quer seja do mercado em que a organização se insere. Com isso, a 

comunicação empresarial deixou de ser um conjunto de atividades que são desenvolvidas de 

forma fragmentada, para constituir-se em um processo integrado que orienta o relacionamento 

da organização com todos os seus públicos de interesse. Bueno ainda atesta que a 

comunicação empresarial passa a assumir, dentro desse contexto, uma nova perspectiva: a 

perspectiva da chamada comunicação integrada, sendo realizada por meio de uma articulação 

estreita entre os vários departamentos de uma organização, nas quais as vertentes institucional 

e mercadológica deixam de ser percebidas como distintas porque estão intimamente ligadas 

entre si, à visão e à missão da empresa. 

Também se pode entender a comunicação organizacional sob a ótica de Kunsch 

(2003), pois, de acordo com a autora, há quatro diferentes modalidades comunicacionais: a 

comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação interna e a 

comunicação administrativa. Para que haja uma atuação sistêmica e sinérgica, é necessária 

uma ação conjugada de esforços das atividades de comunicação que acabam formando o 

composto da comunicação organizacional, pois “a convergência de todas as atividades, com 

base numa política global, claramente definida, e nos objetivos gerais da organização, 

possibilitará ações estratégicas e táticas de comunicação mais pensadas e trabalhadas com 

vistas na eficácia” (KUNSCH, 2003, p.150). Assim Kunsch acaba por construir o composto 

da comunicação integrada, objetivando o desenvolvimento de uma comunicação ainda mais 
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estratégica, pois, em se analisando todo esse processo comunicacional, tem-se que a 

comunicação institucional poderia ficar responsável pelos departamentos de relações públicas, 

jornalismo empresarial, editoração multimídia, assessoria de imprensa, imagem corporativa e 

propaganda institucional. A comunicação mercadológica teria sob sua responsabilidade os 

departamentos de marketing, merchandising, propaganda, promoções. A comunicação interna 

e administrativa seria responsável pelos fluxos organizacionais, pelas redes de informação e 

pelos veículos institucionais, pois, consoante a autora, “a comunicação integrada precisa ser 

entendida como uma filosofia capaz de nortear e orientar toda a comunicação que é gerada na 

organização, como um fator estratégico para o desenvolvimento organizacional na sociedade 

globalizada” (KUNSCH, 2003, p. 179). 

Esse processo de gerenciamento da comunicação organizacional, dentro da perspectiva 

de Kunsch, pode conter algumas etapas, como a organização ter plena consciência da 

importância de um planejamento estratégico; que a comunicação precisa ter um lugar 

estratégico na estrutura organizacional na empresa; que o executivo principal e sua equipe 

tenham uma visão holística e multidisciplinar que, além de realizar funções operacionais, é 

também estratégica; que haja um processo de gestão que valorize a participação dos 

funcionários, abrindo espaço para que os mesmos possam ter pensamento crítico sobre a 

realidade que os cercam e que devido a isso podem propor soluções. Kunsch (1997, p.149) 

ainda afirma em uma de suas obras: 

Cada vez mais se evidencia o fato de que a comunicação organizacional, 

como um todo, incluindo a institucional, a mercadológica e a interna, é o 

melhor caminho para formar e consolidar um bom conceito para as 

empresas, produtos e serviços. A comunicação integrada passa a ser uma 

arma estratégica para a sobrevivência e o desempenho de uma organização 

em uma realidade complexa e que se altera de forma muito rápida. 

 Nessa mesma linha Torquato do Rego (1986), ao tratar da comunicação empresarial, 

afirma que essa exerce um poder enorme para o equilíbrio, o desenvolvimento empresarial. A 

comunicação, segundo o autor, deveria extrapolar seu conceito operacional, sendo 

desenvolvida por meio de um planejamento integrado, pois “o importante é considerar a 

comunicação como uma ação integrada de meios, formas, canais e intenções” (TORQUATO 

DO REGO, 1986, p.10). Dessa forma, consoante o autor, as empresas precisariam 

desenvolver e correlacionar o sistema ambiental externo nos quais estão inseridos os padrões 

sociais, políticos, culturais, tecnológicos e econômicos com o ambiente interno na qual a 

empresa existe onde também há aspectos culturais relevantes, programas e políticas que são 
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praticadas. Adicionalmente, as empresas também estão mergulhadas no espaço competitivo 

que é composto pelas relações de consumo e regras de mercado, pois, “para sobreviver, a 

empresa necessita criar mecanismos de informação que lhe capacitem conhecer o ambiente 

onde atua, o mercado onde deverá competir e o próprio ambiente interno que congrega a sua 

estrutura” (TORQUATO DO REGO, 1986, p.58). 

 Portanto, Torquato do Rego aponta para a necessidade fundamental de a comunicação 

ter seu papel estratégico, que acaba por salientar a importância da reformulação do processo 

de gestão atual das empresas, porque agora passam a contemplar a participação ainda mais 

efetiva de seus empregados num processo de tomada de decisão; a integração ainda maior das 

áreas técnicas, por meio de uma cultura e identidade voltadas para um processo 

comunicacional mais amplo.  

Em resumo, a informação definida como a redução de incertezas, nos seus diferentes 

formatos, caracteriza-se como a matéria-prima da comunicação. A moderna estratégia como 

elemento de síntese, Mintzberg (1994, p.231) tem na “informação um instrumento 

determinante para a sua concepção”. Entretanto, a estratégia somente se efetivará, na 

perspectiva dos objetivos organizacionais, se efetivamente comunicada a todas as partes 

interessadas. A comunicação nas organizações, em toda a sua extensão, ainda não é percebida 

como ferramenta estratégica, sobretudo quando focado o seu potencial, a partir da 

comunicação interna, para a obtenção de vantagem competitiva. Os gestores das 

organizações, em sua racionalidade, tendem à obtenção de resultados concretos, tangíveis, 

mensuráveis. A partir do entendimento da comunicação organizacional, como o tornar 

comum, a partilha, o consenso, que é diferente de unanimidade, tem-se uma poderosa 

ferramenta para que a organização, que são as pessoas que de alguma forma interagem com 

ela, obtenha o sucesso em suas estratégias. A comunicação, entendida pelo gestor como 

elemento intangível, pode ser percebida e transformada como elemento objetivo, no processo 

de criação e implementação das estratégias, a partir do seu impacto, direto ou indireto, 

possível de ser registrado em avaliações, sejam quantitativas ou qualitativas.  

Por outro lado, tanto na comunicação como na estratégia, há que se considerar a 

cultura da organização e dos seus espaços de atuação (mercados), entendendo a cultura como 

o "o estilo comum de vida próprio de cada povo" (DIA DO SENHOR, 2002, p.15). Seja qual 

for a abordagem, relevante é o entendimento que a organização é constituída de pessoas que 

trabalham para pessoas, e o cumprimento da missão organizacional somente pode tornar-se 

legítimo a partir do compromisso da satisfação das necessidades das diferentes partes 

interessadas. De todos os recursos organizacionais, a comunicação deve ser destacada como 
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um dos principais fatores do sucesso, ou insucesso, das estratégias empresariais. Certamente, 

este reconhecimento será facilitado pelo crescimento de publicações sobre o tema, bem como 

a partir do estímulo a espaços acadêmicos ou profissionais de discussão sobre comunicação e 

estratégias. 

 

4. Comunicação e Identidade 

Inicialmente será utilizado o conceito de visibilidade proposto por Michel Foucault, 

que estudou profundamente as instituições procurando entendê-las como formadoras de 

sujeitos, de acordo com a grade de poder de cada período histórico. Segundo Foucault (1990, 

p.76), “o poder é uma prática social e, por isso mesmo, é constituído historicamente e se 

articula com a estrutura econômica”. O que Foucault chamou de microfísica do poder 

significa tanto um deslocamento do espaço de análise quanto do nível que este se efetua. De 

acordo com a sua categorização, as sociedades e seus respectivos regimes de visibilidade 

podem ser divididos em: sociedade de soberania, onde o rei ou senhor exercia o poder por 

meio de uma vigilância externa e geral; sociedade disciplinar,  na qual as instituições são um 

dos maiores dispositivos de visibilidade, principalmente com relação ao funcionamento dos 

aparatos institucionais; e sociedade de controle, que está substituindo a sociedade disciplinar, 

na qual ocorre a implantação progressiva e dispersa de um novo regime de dominação, ou 

seja, o exercício do poder a distância.  

A questão da visibilidade das instituições acompanha o desenvolvimento da sociedade. 

No decorrer da época clássica, nas ditas sociedades de soberania, foram construídos os 

"observatórios da multiplicidade humana" (FOUCAULT, 1990, p.33). O modelo de 

observatório quase ideal é o acampamento militar, onde o poder é exercido pelo jogo de uma 

vigilância exata. O acampamento é o diagrama de um poder que age pelo efeito de uma 

visibilidade geral e direta. No sistema clássico, o controle do poder era confuso, global e 

descontínuo. Era o poder do soberano sobre os grupos de famílias, cidades e paróquias.  

Mudanças sociais ocorridas nos séculos XVIII e XIX levaram a alterações desse jogo 

de poder, que foi sendo gradativamente substituído pelo que Foucault denomina de sociedades 

disciplinares, as quais atingiram seu apogeu no século XX.  A passagem de uma forma de 

dominação para outra ocorreu quando a economia do poder percebeu ser mais eficaz e 

rentável “vigiar” do que “punir”. 

Coube às sociedades disciplinares organizar os grandes meios de confinamento, os 

quais tinham como objetivo concentrar e compor, no tempo e no espaço, uma forma de 

produção cujo efeito deveria ser superior à soma das partes. O indivíduo não cessava de 
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passar de um espaço fechado a outro: família, escola, fábrica, universidade e, eventualmente, 

prisão ou hospital. A existência de mecanismos disciplinares é anterior ao período que 

Foucault denominou como sociedade disciplinar, mas eles existiam de forma isolada, 

fragmentada. O padrão de visibilidade das sociedades disciplinares voltou-se para o interior 

dos prédios das instituições, que passaram a ser construídos para permitir o controle interno. 

Podemos situar o nascimento da universidade, como é concebida hoje, na sociedade de 

soberania (séculos XI a XIII) e afirmar que ela atingiu seu ápice na sociedade disciplinar 

(séculos XIX e XX) quando se constituiu não só como instituição organizada, mas também 

legitimou-se territorialmente através de espaços singulares, as cidades universitárias. A 

universidade moderna, seguindo uma disposição organizacional e espacial, que separou em 

compartimentos estanques as diferentes áreas do conhecimento, é um exemplo típico de 

dispositivo da sociedade disciplinar. Podemos vislumbrar na concepção da universidade 

características de uma instituição típica da sociedade disciplinar, ou seja, um espaço destinado 

a moldar o indivíduo, serializá-lo, produzi-lo para desempenhar determinadas funções na 

sociedade. Essas características imprimem um descompasso crescente entre a concepção de 

universidade moderna e a sociedade do nosso tempo, na qual o poder é exercido a distância, 

de forma quase invisível, e o indivíduo não está mais submetido a moldes, mas a modulações. 

A diferença da formação por moldes daquela que se dá por modulação é que a primeira opera 

como uma fábrica, pretendendo formar os indivíduos em série e de uma forma massiva, 

enquanto a segunda opera de maneira contínua, de acordo com variações constantes e 

flexíveis, e a formação tende a ser exercida de forma permanente.  Hoje vivemos numa 

sociedade que funciona por controle contínuo e comunicação instantânea. O campo de 

incidência do poder opera sobre o controle do tempo. Encontramo-nos numa crise 

generalizada de todos os meios de confinamento. Já não existe mais reserva de conhecimento 

institucionalizada, sendo que a universidade divide e compete com outros organismos na 

tarefa de produzir conhecimento.  

Diante da fragmentação das diferentes dimensões da experiência, cabe à comunicação 

colocar em contato os diferentes campos autônomos do saber. Situar a comunicação num 

plano estratégico é considerar a inserção e a singularidade da instituição universitária na 

contemporaneidade e nos imperativos de uma nova ordem mundial calcada na 

desterritorialização provocada pelo capital e apoiada nas novas tecnologias de informação e 

nos mass media. Na atualidade, a visibilidade das instituições depende de sua capacidade de 

informar e comunicar seus atos. 
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A seguir, apresenta-se situação das mídias como novo local de visibilidade da 

sociedade contemporânea e, portanto, como novo local da cena de legitimação, considerando 

que, na sociedade atual, não só é necessário legitimar os atos da instituição universitária, mas 

também torná-los legítimos por intermédio desses novos suportes de visibilidade. 

 

5. Comunicação e Legitimação 

A sociedade pós-industrial é caracterizada pela passagem de uma economia produtora 

de mercadorias para uma economia produtora de bens de serviço, na qual a técnica exerce 

sobre os atores sociais um poder reestruturante e reorganizador. Segundo Muniz Sodré (1995, 

p.8), “no processo de globalização das culturas do mundo, o consumo, enquanto imperativo 

de mercado, aparece como uma doutrina sem nome preciso, com pretensão de substituir as 

formas representativas tradicionais”. 

Muniz Sodré denomina "tecnocultura" a aliança estabelecida entre comunicação e 

tecnologia, que abrange desde os meios de comunicação de massa tradicionais até as atuais 

redes telemáticas. Para ele, mais do que em "centros" de irradiação, podemos falar em 

"lugares" de absorção e transformação do fluxo histórico-dinâmico da vida social em 

projeções fantasiosas que pretendem dar conta da realidade em sua máxima objetivação. Esses 

lugares são os meios de comunicação de massa, a arquitetura, o urbanismo, a economia, a 

política e a educação. 

Pode-se entender que a comunicação das instituições de ensino deve valer-se de 

estratégias que articulem a sua interação com a sociedade, pois as novas tecnologias 

possibilitam novas formas de sociabilidade, modificam antigas formas, criam situações 

diferenciadas para a ação e interação e, portanto, reestruturam as relações existentes entre as 

instituições e organizações e a sociedade da qual elas fazem parte.  

A nova cena de legitimação se dá na mídia, em que a comunicação serve para 

legitimar os discursos, os comportamentos e as ações, substituindo o papel desempenhado 

pelas religiões nas sociedades tradicionais. Para dar conta do processo de legitimação das 

instituições pelos mass media, é preciso levar em consideração as duas esferas da experiência 

atual: informação e comunicação. A primeira cada vez mais se autonomiza em relação ao 

campo da experiência cotidiana, é uma realidade relativa que compreende o conjunto de 

acontecimentos que ocorrem no mundo e formam o nosso meio ambiente. Os acontecimentos 

são tanto mais informativos quanto menos previsíveis e inesperados. À medida que uma 

mensagem vai integrando o mundo das mensagens socialmente aceitas como prováveis e 

indiscutíveis, o seu valor informativo vai diminuindo. Já “a comunicação ocorre entre 
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indivíduos que pertencem ao mesmo mundo cultural, sendo um processo dotado de relativa 

previsibilidade” (RODRIGUES, 1999, p.66). 

O processo de planejamento da comunicação que demarca o posicionamento 

estratégico de um bem material ou simbólico trabalha com estratégias de enunciação e 

reconhecimento, pretendendo diminuir a imprevisibilidade, pois os processos 

comunicacionais são dotados de valores, que põem em jogo as estratégias dos intervenientes 

no processo. As regras são regidas por princípios de natureza simbólica, e suas manifestações 

enraízam-se nas expectativas geradas pela convivência no seio de um espaço cultural 

concreto. Esse processo é reversível; cada um dos intervenientes é, ao mesmo tempo, 

destinador e destinatário de uma mensagem. Assim, a comunicação é um processo de trocas 

simbólicas generalizadas, que alimenta a sociabilidade e gera os laços sociais. 

Porém, não se pode deixar de considerar que os meios de comunicação, na sua 

modalidade reticular de organização, são dispositivos que contribuem para o alargamento de 

nossa experiência para além das fronteiras territoriais, geram novas expectativas e criam 

novos hábitos, provocando uma desterritorialização do quadro tradicional da vida individual e 

coletiva. Na atualidade, assiste-se à instalação de uma experiência planetária que se sobrepõe 

à experiência cultural concreta dos quadros de representação da realidade. Torna-se 

necessário, então, saber se as razões invocadas para legitimar os discursos, as ações e 

omissões no seio de uma comunidade podem ser reconhecidas não só por seus interlocutores, 

mas também pelos que acompanham estas ações através dos meios de comunicação. 

A instantaneidade e a telemática forçam o ritmo e a natureza de produção do 

conhecimento. Criam-se novos fluxos de saber e novos formatos organizacionais das 

instituições de ensino. Criam-se, também, novas mediações e interlocuções entre as 

instituições e a sociedade, nas quais a atuação dos meios de comunicação é peça fundamental 

e legitimadora de um processo permanente de construção da sua identidade, assunto que será 

tratado a seguir. 

 

5.1. A Identidade como Construção 

Para a semiologia, identidade é o conjunto de marcas que estruturam o modo de ser 

dos indivíduos e, ao mesmo tempo, é um conjunto de senhas através das quais os indivíduos 

se permitem ser identificados e também se identificar. A identidade se define, portanto, na 

dinâmica das trocas, no intercâmbio entre crenças e construções simbólicas.  

Levi Strauss, citado por BERGER (1997, p.14), definiu “identidade como uma palavra 

abstrata, sem existência real, mas indispensável como ponto de referência”. Segundo ele, “a 
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identidade é um conceito que não pode afastar-se da autoridade, pois a identidade que nega o 

outro permanece a mesma”. Excluir o outro leva a uma redução, pois é impossível conceber o 

ser fora das relações que o ligam a outro. Além disso, a identidade não se relaciona a um 

único referente empírico, mas concretiza-se em relação a vários. Desse modo, podemos 

considerar a identidade como uma entidade que se constrói simbolicamente no próprio 

processo de sua determinação. 

Manuel Castells (1999, p.22) entende por identidade “o processo de construção de 

significado com base em um atributo cultural, ou ainda, um conjunto de atributos culturais 

inter-relacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) sobre outras fontes de significado”. O autor 

afirma que pode haver identidades múltiplas, tanto para um indivíduo como para um ator 

coletivo, e que essa multiplicidade é fonte de tensão e contradição, que se reflete tanto na ação 

social como na auto-representação. Por isso, defende ser necessária a distinção entre 

identidades e papéis, sendo as identidades fontes mais importantes de significado do que os 

papéis, devido ao processo de autoconstrução e individualização que envolve. Segundo sua 

concepção, cabe às identidades organizarem significados e aos papéis organizarem funções. 

Na mesma obra, o autor propõe que, uma vez que a construção social da identidade 

ocorre em um contexto marcado por relações de poder, podem ser distinguidas três formas e 

origens de construção de identidade coletiva: “identidade legitimadora”, “identidade de 

resistência” e “identidade de projeto” (MANUEL CASTELLS, 1999, p.30-45). 

A “identidade legitimadora” é introduzida pelas instituições dominantes da sociedade 

com o objetivo de aumentar e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais. Esse 

tema se aplica às diversas teorias do nacionalismo e é estudado por Richard Sennett em sua 

Teoria da Autoridade e Dominação (MANUEL CASTELLS, 1999, p.30). 

A “identidade de resistência” é criada por atores sociais que se encontram em posições 

ou condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo 

trincheiras de resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes daqueles 

preconizados pelas instituições à sociedade ou opostos a estes, como propõe Craig Calhoun ao 

relatar as origens da “política de identidade” (MANUEL CASTELLS, 1999, p.35). 

A “identidade de projeto” ocorre quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer 

tipo de material cultural disposto ao seu alcance, procuram construir uma nova identidade, 

capaz de redefinir a sua posição na sociedade, e, ao fazê-lo, buscam a transformação de toda a 

estrutura social (MANUEL CASTELLS, 1999, p.40). 

Ainda segundo Castells, existe uma dinâmica entre esses três tipos de identidade, uma 

podendo transformar-se em outra, sendo que cada tipo de processo de construção de 
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identidade pode levar a um resultado distinto no que se refere à constituição da sociedade. A 

legitimadora daria origem a uma sociedade civil; a de resistência levaria à formação de 

comunas ou comunidades; e a de projetos levaria à construção de sujeitos. 

A identidade legitimatória da universidade – representada especialmente pela sua 

vinculação ao Estado – encontra-se em constante processo de melhoria, na esteira da 

transformação de todas as outras instituições modernas, e, um exemplo disso, é fala dos 

discursos que representam a universidade junto à sociedade.  

Numa outra perspectiva, referindo-se à identidade coletiva de instituições e empresas, 

Torquato do Rego (1986, p.130) afirma que "por identidade deve-se entender a soma das 

maneiras que uma organização escolhe para identificar-se perante os seus públicos. Imagem, 

por outro lado, é a percepção da organização por aqueles públicos". 

Entende-se que o autor está se referindo ao que se denomina identidade legitimatória 

de uma instituição, a qual é definida por práticas de representação que podem ser 

reconhecidas ou não pela sociedade. Da mesma forma, acredita-se que o processo de 

deslegitimação, ou seja, o não-reconhecimento das práticas de justificação e a explicação da 

instituição, refere-se a essa identidade da instituição.    

Atualmente, identificar uma instituição significa reconhecê-la entre tantas outras 

similares, pois o processo de identificação é determinado pelo olhar dos outros (sujeitos e 

organizações) e pelo relacionamento com esses outros. Pode-se supor, então, que a identidade 

é uma construção que se produz através das situações e das experiências que a moldam.  

Interessante é destacar, como parte desse trabalho de pesquisa ao analisar uma 

instituição de ensino enquanto objeto de estudo, que procedimentos devem ser adotados por 

essa organização para firmar uma identidade perante o público-alvo e quais os mecanismos de 

legitimação dessa identidade.  

Para explicitar essa questão, resgata-se a evolução da teoria das organizações que 

inicia com a analogia a um sistema fechado – como uma reação química feita em um vidro de 

laboratório –, seguida da noção de uma identidade perene, e desemboca na percepção da 

organização como sistema aberto – onde são realizadas trocas com o ambiente – e na 

complexidade, retratando as relações da organização com o mundo e consigo mesma, numa 

pluralidade constantemente renovada.  

É diante dessa ótica que Michel Maffesoli (1996, p.304) comenta sobre a construção 

da identidade na relação, na lógica comunicacional, à qual denomina "processo ou lógica de 

identificação". Acredita-se que uma perspectiva semelhante possa ser utilizada para pensar a 

instituição universitária da atualidade, que depende da comunicação interna e externa não só 
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para formar uma imagem que a legitime, mas também para construir uma identidade através 

de suas ações. Pode-se propor uma identidade, mas esta será sempre reelaborada no convívio 

entre o dentro e o fora. 

As primeiras teorias das organizações consideravam só o dentro (o interno, a estrutura) 

e seus conflitos. Foi com a abordagem sistêmica que as organizações começaram a dar ênfase 

à sua comunicação como condição de continuidade. É pensando a identidade como construção 

que se pode perceber que os grupos e as instituições constituem-se e perduram a partir de um 

pólo idealizador, de uma figura ideal, ou imagem, ou seja, de um projeto comum 

compartilhado entre seus membros. Além disso, estamos certos de que, cada vez mais, esse 

projeto precisa ser legitimado através de uma relação comunicacional mais ampla não só com 

a sociedade, mas com seu público interno também. 

Tomando a identidade como produto de uma construção e colocando-nos perante a 

racionalidade de mercado, poderíamos trazer para o cenário da instituição universitária atual a 

proposição de Maffesoli (1996, p.328) de que "um produto, seja qual for, só vale na medida 

que saiba se teatralizar". E aqui entenderíamos o teatralizar-se como comunicar-se de forma 

intencional e propor enunciados tanto para o público interno como para o externo, os quais 

possam ser reconhecidos pelos mesmos. Como a mídia propõe constantemente modelos de 

identificação, teatralizar-se, neste caso, seria, também, participar da cena midiática, ou seja, 

utilizar a mídia como dispositivo de visibilidade para a legitimação da instituição 

universitária. 

A comunicação, pode-se dizer, é fator de troca e transformação que se estabelece tanto 

entre as diferentes áreas do saber na comunidade universitária como entre a instituição e a 

sociedade. Desde que o saber instrumental instaurou na modernidade uma autonomização dos 

sujeitos individuais e coletivos em relação à legitimação – deslocando os lugares fixos e 

facilmente referenciáveis da tradição –, a comunicação das instituições depende da sua 

capacidade de dar visibilidade às suas ações. A instalação de uma comunicação racional foi 

seguida pelo deslocamento da cena de legitimação para a arena dos meios de comunicação, 

fato que atinge seu auge nos tempos atuais de globalização. 

Percebe-se que a identidade deixou de ser vista como um referencial seguro e estável e 

passou a se constituir em um processo em permanente construção. E essa nova perspectiva 

aplica-se não apenas à identidade do sujeito, mas também à das instituições. Logo, entende-se 

que o processo de formação da identidade institucional é realizado através das relações 

comunicacionais, sendo constituído por inúmeros fatores que se inter-relacionam, os quais 

podem ser internos ou externos à universidade. Consideram-se como fatores externos 
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propriamente ditos aqueles cuja pressão sobre a instituição se dá de forma constante, mas que 

não sofrem influência das suas ações diretas. Dentre eles destacam-se o fator econômico e o 

tecnológico, que desenvolvem uma atuação transformadora em todas as organizações 

contemporâneas, impondo palavras de ordem como flexibilidade, excelência e visibilidade. A 

essa atuação constante e transformadora contrapõe-se a experiência cotidiana de realizar algo 

em algum lugar, a qual gera os fatores internos que contribuem para a formação da identidade 

institucional. Dentre esses, o mais importante na construção da identidade é a vivência 

constante de um projeto, uma concepção diferenciada e passível de ser concretizada, que 

reúna a comunidade universitária em torno de objetivos comuns.  

Entende-se que o destino da universidade está ligado às relações comunicacionais que 

a comunidade universitária conseguir estabelecer com a sociedade do seu tempo. Só as 

práticas comunicacionais calcadas na renovação de seu projeto identitário coletivo poderão 

construir uma universidade para os novos tempos e espaços, dando conta da utilização dos 

modelos comunicacionais já referenciados e de suas respectivas formas de sociabilidade e, 

também, das novas possibilidades de constituição da comunidade universitária. 

As formas possíveis de estruturação da instituição universitária mudam de acordo com 

o aparato tecnocomunicacional e as bases culturais disponíveis, mas a força de um poder 

comum aos integrantes da comunidade universitária persiste através das práticas de 

comunicação estabelecidas no cotidiano e da renovação de seu projeto identitário.  

É dentro dessa compreensão de comunidade como ação que se pode reconhecer a 

permanência da universidade, a sua constante reinterpretação, tendo como âmago a 

comunidade do saber – uma comunidade como projeto gerador de identidade – convivendo e 

formando uma instituição que, por suas práticas comunicacionais de representação 

institucionalizadas, constrói, também, uma identidade legitimatória. Essa dupla identidade da 

universidade tem proporcionado a sua duração, no ocidente, há quase mil anos – isto posto 

talvez numa perspectiva reducionista, que não considera suas possibilidades anteriores de 

existência no Ocidente ou no Oriente. 

A “identidade legitimatória” está representada, ainda hoje, pelas práticas da concepção 

da universidade moderna, cuja existência estava ligada ao Estado-nação e à formação da 

cultura nacional. A crise atual da instituição é decorrente das pressões de um novo contexto e, 

especialmente, de uma racionalidade ligada ao mercado. É essa nova racionalidade que 

provoca a operacionalização do saber e a deslegitimação de suas práticas, impondo novas 

exigências à instituição universitária – embora seja significativo considerar que a 
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universidade, em suas diferentes corporificações, já passou por outras mudanças críticas no 

transcurso da história. 

A “identidade de projeto” é encontrada no seu núcleo abstrato, no projeto de formar 

sujeitos e formar-se continuamente como sujeito coletivo da história. Está ligada ao conceito 

de universidade, entendida como comunidade do saber, que pode tomar corpo, por meio de 

novos projetos e reinterpretações, transformando-se em universidades concretas. 

Acrescenta-se aqui um fator complexificador nessa grande sociedade global: a 

premissa de que ela ainda é – mesmo com a possibilidade de ampliação do alcance e 

democratização das redes interativas reticulares – delimitada por inúmeras comunidades 

capazes de se identificar pela diferença de seu existir, de seus projetos e de suas formas de 

legitimação.  

A universidade como um conceito contemporâneo é persistente e nele, 

paradoxalmente, as instituições tenderão ao local e ao global, pois estarão cada vez mais 

interligadas na busca do saber e cada vez mais identificadas e separadas na busca de projetos 

identitários. 

 

6. Comunicação e Cultura Organizacional 
Toda organização possui características diferenciadas que fazem com que a 

implantação estratégica assuma formas e conteúdos não padronizados, pois as pessoas são 

diferentes e têm diferentes formas de ver os problemas. Logo é fundamental, desde o início de 

um processo de Planejamento Estratégico, que se reconheça a existência da cultura. 

Cultura organizacional, segundo Gaj (1990, p.71): “é mais do que estilo gerencial. É a 

forma como uma organização desempenha uma série de tarefas. Ela se caracteriza pelas 

tradições internas, pelo modo de pensar e sentir, pelas reações às oportunidades e ameaças 

com as quais a organização se depara”.  

Consoante Berbel (2003, p.59), cultura é vista como “as crenças, formas sociais e 

características materiais de um grupo racial, religioso ou social”. É um vocábulo que tem as 

mesmas raízes lingüísticas da palavra culto, que se originou do termo latino para adorar.  No 

ambiente empresarial, o significado de cultura se estende a principais crenças, 

comportamentos e ações subjacentes à vida empresarial diária. 

Embora venha sendo cada vez mais valorizada, não há consenso entre os teóricos 

sobre a melhor definição do termo cultura organizacional. Entretanto, as definições de alguns 

autores são mais aceitas. Entre estas está a de Edgard Schein (1999, p.28), para quem: 
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a cultura é formada pelo conjunto de pressupostos básicos que um 

determinado grupo inventou, descobriu e desenvolveu ao aprender como 

lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna, e que 

funcionaram bem o suficiente para considerá-las válidas e, portanto, levá-las 

a novos membros como um correto caminho para perceber, pensar e sentir, 

em relação a estes problemas 

Citada por Marchiori (1999, p.28), Maria Teresa Fleury, uma das mais destacadas 

estudiosas do tema, acrescenta as relações de dominação e poder à definição de Schein, 

propondo que a cultura organizacional: 

é o conjunto de valores e pressupostos básicos expresso em elementos 

simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, 

construir a identidade organizacional, tanto agem como elementos de 

comunicação e consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações de 

dominação. 

Numa visão mais pragmática, a cultura organizacional pode ser entendida como um 

conjunto de normas e valores que caracterizam o estilo, a filosofia, a personalidade, o clima e 

o espírito da empresa, junto com o modo de estruturar e administrar os recursos materiais e 

humanos que a configuram e tendo em conta a influência do meio em que se situa. Analisando 

essas diversas definições, podem-se destacar alguns pontos: 

• a cultura envolve o aprendizado e a transmissão dos valores adotados por um grupo 

para solucionar problemas; 

• a cultura funciona como elemento de comunicação e consenso; 

• símbolos, rituais e comportamentos manifestos são algumas das expressões da cultura 

organizacional; 

• a cultura influencia a maneira como os negócios são conduzidos; 

• a comunicação é um fator-chave na transmissão da cultura entre os elementos do 

grupo. 

Dentre os diversos fatores que formam a cultura empresarial, podemos destacar ainda 

a disseminação de valores e crenças a todos os colaboradores, o tipo de pessoas que a empresa 

contrata e os diferentes tipos de recompensas utilizados, o que pode determinar diferentes 

políticas de comunicação aos diversos públicos da empresa, tanto externo como interno, 

dentre os quais podemos citar: os colaboradores, fornecedores, acionistas, parceiros de 

negócio etc. 
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Citando Bueno (2003, p.47), o autor comenta que “a comunicação e a cultura de uma 

organização estão umbilicalmente associadas. Na verdade, a comunicação é o espelho da 

cultura organizacional, refletindo o processo de gestão”. Embora possam não estar bem 

documentados, os valores subjacentes a uma cultura empresarial, com certeza, são bem 

compreendidos. Na maior parte dos casos, trata-se de uma tradição mantida por meio de 

exemplos. Esses valores são transmitidos de colega para colega, de trabalho e de gerente para 

funcionário, num processo comunicacional face a face. Em um nível mais global, estes 

valores podem também ser transmitidos pelas informações tomadas pelos altos escalões de 

uma empresa. E, comparados com pronunciamentos formais, como missões ou declarações de 

visões, é na dinâmica destes intercâmbios que a verdadeira cultura é passada adiante. 

Compreender e gerenciar a cultura da empresa proporciona mais oportunidade de valorizar os 

pontos fortes – ou de modificar os pontos fracos, onde a comunicação torna-se uma 

ferramenta essencial para este processo. 

Na organização que estimula a participação de seus empregados, estará contribuindo 

para a circulação das informações e para o implemento de canais, quer seja informais, quer 

seja formais, a fim de incrementar o relacionamento entre os demais segmentos da empresa. A 

cultura organizacional tem sido impactada por vários motivos, dentre os quais pode-se 

destacar o vigoroso e acelerado processo de globalização, diante de um número crescente de 

fusões e aquisições entre as empresas e aliada a aplicação de novas tecnologias. Toda ação, 

estratégia, produtos e serviços de uma organização precisam estar em sintonia com a cultura 

da empresa, para que não haja conflitos de entendimento nesse processo.   

Como se percebe, podem existir muitas definições de cultura organizacional. Se 

cultura organizacional é um conjunto de valores e crenças compartilhados que influencia a 

efetividade da formulação e implementação de estratégias, a importância da cultura 

organizacional é tal que influencia o comportamento dos funcionários de uma organização. 

Tipicamente, a linha de comando de uma organização acaba por ser os agentes-chave para 

influenciar a cultura. Além disso, freqüentemente, as organizações exibem diversas 

subculturas em divisões ou departamentos, em particular que são influenciadas por líderes 

desses níveis. 

As culturas organizacionais são desenvolvidas e reforçadas de diversas formas. 

Segundo Schein (1985, p.223), “os líderes podem comunicar-se muito efetivamente sobre 

seus pontos de vista acerca da organização e o que querem que seja feito, enfatizando 

consistentemente os mesmos assuntos em reuniões, em observações e questionamentos 

casuais e em discussões sobre a estratégia”. Dessa maneira, os líderes prestam atenção e 
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controlam seus subordinados. Ainda consoante Schein (1985, p.225), “a maneira como os 

líderes lidam com as crises pode criar novas crenças e valores e acabar por revelar 

pressuposições organizacionais fundamentais”, ou seja, quando uma empresa enfrenta uma 

crise financeira, mas não dispensa nenhum empregado, a mensagem passada é que a 

organização vê a si mesma como uma “família” que toma conta de seus membros. 

Schein (1985, p.228) relaciona ainda “os comportamentos que os líderes têm diante de 

diferentes cenários podem provocar um efeito importante sobre as crenças, valores e 

comportamentos dos empregados”; isso significa que, se o presidente, por exemplo, trabalha 

regularmente durante muitas horas e também nos finais de semana, os outros administradores 

devem responder despendendo mais de seu tempo com o trabalho.  

Adicionalmente podem existir critérios para alocação de recompensas e posição, 

segundo Schein (1985, p.235), onde “os líderes podem comunicar rapidamente suas 

prioridades, ligando as recompensas e punições aos comportamentos com os quais estão 

preocupados”. Por exemplo, se for dado um bônus semanal pela ultrapassagem das cotas de 

produção e vendas, os empregados podem reconhecer o valor colocado nessas atividades e 

concentrar seus esforços nessa direção. 

Além dos mecanismos citados anteriormente, Schein (1985, p.240) ainda cita outros 

que contribuem para o desenvolvimento da cultura organizacional dentre os quais se destaca 

que há organizações que oferecem aos líderes uma chance de expressarem suas 

pressuposições mais profundas acerca das incumbências da empresa, os melhores meios de 

assumi-las, na natureza humana e tipos certos de relacionamentos entre as pessoas onde, por 

exemplo, uma organização altamente descentralizada sugere que os líderes tenham confiança 

administrativa e de tomada de decisão pelo subordinados. Outro mecanismo citado por Schein 

(1985) diz respeito aos sistemas e procedimentos organizacionais onde algumas partes muito 

visíveis da vida organizacional são ciclos de rotina diária onde procedimentos, relatórios e 

formulários a serem preenchidos de forma recorrente e que precisam ser executadas 

repetidamente, mostrando aos subordinados os valores da organização no que tange uma 

preocupação e zelo o qual se deve ter para com os documentos.  Há também outro mecanismo 

citado por Schein (1985, p.241) onde os líderes que abraçam uma filosofia e um estilo de 

administração claros freqüentemente manifestam esse estilo em suas escolhas arquitetônicas, 

onde um líder, por acreditar em comunicação franca e aberta, faz com que os espaços internos 

dos escritórios sejam divididos de forma que existam poucas áreas privadas ou barreiras ao 

fluxo de tráfego de pessoas e documentos. Finalmente cita-se ainda, segundo Schein (1985, 

p.245), que declarações formais explícitas por parte dos líderes de organizações que dão conta 
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da filosofia, dos credos, valores e privilégios organizacionais são uma forma de moldar a 

cultura. 

Existe, portanto, diversos modos de desenvolver, manter ou alterar culturas 

organizacionais. Entretanto, mudar uma cultura organizacional é uma tarefa difícil que, se 

puder ser feita, pode exigir muito tempo para se completar. Normalmente, a continuação, a 

rotina ou as mudanças estratégicas limitadas podem ser implementadas na cultura 

organizacional já existente. Nessas situações, as estratégias formuladas devem ser 

implementadas sem muito abalo na cultura da corporação. Para mudanças mais radicais na 

estratégia e no redirecionamento organizacional, pode ser necessária uma mudança em longo 

prazo na cultura da organização. Quando a cultura de uma organização é conhecida, torna-se 

muito mais fácil trabalhar com as variáveis intervenientes que podem prejudicar ou 

potencializar o atingimento de metas e objetivos. Sobretudo nos processos de mudança em 

que podem haver rupturas no relacionamento entre a organização e os colaboradores, é 

fundamental conhecer a cultura da organização para evitar barreiras e aproveitar 

oportunidades. Segundo Colombini (1999, p.66): 

O estudo da cultura organizacional permite, em resumo, definir as 

características reais da organização, ou seja, a orientação para os objetivos, a 

racionalidade e a suposta cooperação entre os indivíduos, proporcionando 

aos estudiosos em comunicação um contraste com a pesquisa tradicional 

A cultura organizacional deve ser consistente com os demais elementos da 

organização, como estrutura funcional, tecnologia, estilo de liderança e comunicação. Para 

que se possa analisar a coerência entre estes fatores, é necessário conhecer de maneira 

profunda e abrangente as organizações, as crenças e os valores que fundamentam suas 

práticas formais e informais, para poder aproveitá-las em função dos objetivos do negócio, 

pois a cultura organizacional modela os comportamentos e formas de administração, 

estabelecendo a prática dos valores essenciais, estimulando o comprometimento e o clima 

harmonioso dentro da empresa. 

 

7. Comunicação como Inteligência Empresarial 

 Bueno (2003) faz menção à razão estratégica da comunicação dentro das organizações, 

onde a comunicação deve se respaldar em banco de dados inteligentes, em um conhecimento 

mais profundo de seus públicos de interesse, dos canais de comunicação e da própria mídia, 

fortalecendo assim o planejamento e o processo de tomada de decisões. Segundo o autor, a 

“comunicação como inteligência empresarial não pode fazer concessões ao improviso. Esse 
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processo demanda metodologias, pesquisas, em desenvolver teorias e conceitos que vão sendo 

aplicados e revistos diante de novas situações” (BUENO, 2003, p.13). 

 O aumento acelerado da circulação de informações e a convicção de que a imagem de 

uma empresa é construída com base em leituras distintas feitas por diferentes públicos de 

interesse tornam o processo de comunicação ainda mais complexo, tornando-se cada vez mais 

estratégico e vital para o processo de tomada de decisão, ocupando assim um papel de 

fundamental importância dentro das organizações. 

 A comunicação como inteligência empresarial não percebe a organização 

fragmentada, e sim vislumbra um todo sinérgico e complexo entre pessoas, culturas, o 

mercado e a sociedade. Dentro desse contexto, a comunicação pode ter um perfil ainda mais 

ágil e democrático, mais participativo e aliado a novas tecnologias, sendo possível se utilizar 

de um discurso ainda muito mais ágil, potencializado pela web. 

 As organizações modernas reduzem, gradativamente, os níveis hierárquicos; a 

liderança tradicional – aquela em que o chefe consegue a adesão dos subordinados pelo 

exercício da autoridade, e não pelo seu carisma – vem perdendo cada vez mais espaço. Na 

prática, isso tem a ver com o novo “ethos” da comunicação empresarial, que passa a ser 

menos verticalizada, pois o relacionamento entre os vários níveis da organização é mais 

intenso. Como a administração moderna caminha no sentido da gestão do conhecimento, 

compartilhar informações é fundamental, assim como é vital trabalhar em equipe, 

significando que o desempenho do chefe é medido também pela sua excelência em se 

comunicar e mobilizar talentos. A modernidade tem imposto às organizações uma nova forma 

de realizar negócios, pois as empresas estão cada vez mais globais, se utilizando de tecnologia 

avançada, de novas formas de interação com seus funcionários, fornecedores, parceiros de 

negócio, com a sociedade em geral e precisando cada vez mais entender o seu segmento de 

atuação. Diante dessa nova postura de olhar o momento presente, há necessidade de, cada vez 

mais, imprimir diferentes atitudes no processo de comunicação, pois deverá refletir novos 

atributos, incorporando-os em suas ações e estratégias. Isso significa que a comunicação 

empresarial plasmada pela utilização intensiva de novas tecnologias obedece a novos 

pressupostos: ela é, basicamente, ágil e interativa, o que implica dizer que dela se exigem uma 

quase instantaneidade de resposta e uma possibilidade ampliada de troca de informações e 

experiências.  

Neste sentido, justifica-se, segundo Bueno (2003), o esforço de uma organização de 

criar veículos múltiplos para atender a demandas que também são múltiplas. Por exemplo, em 

vez de uma revista que se destina a inúmeros públicos de interesse da organização – clientes, 
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colaboradores, acionistas, jornalistas, fornecedores, consumidores, parceiros de negocio etc., a 

alternativa é criar canais específicos de relacionamento, que podem até ser informais, mas que 

tenham linguagem, formato e conteúdos adequados a cada clientela. O próprio público interno 

passa a ser trabalhado no plural – públicos internos –, porque, na prática, é esta a realidade. E 

daí o contato com os públicos internos já não se dá com base em um veículo ou canal único, 

sendo necessário, por exemplo: uma newsletter para os que ocupam cargos de chefia ou 

decisão, com informações sobre mercado, novas tecnologias, concorrência etc.; um house 

organ para os colaboradores administrativos que, reconhecidamente, têm o hábito de leitura, 

com notícias sobre a empresa e sua atuação no mercado; um videojornal ou a implementação 

de qualquer outro meio de comunicação para os funcionários. 

 A comunicação empresarial afina-se com o processo de gestão organizacional e tem 

sido pouco a pouco afetada pelas pressões do mercado. As fronteiras tradicionais das 

empresas estão ficando cada vez mais ampliadas, e os ativos intangíveis como a imagem da 

empresa, o valor de suas marcas, o quociente de inteligência mercadológica e de seus recursos 

humanos vêm ganhando paulatinamente mais espaço. Consoante Bueno (2003, p.43): 

a nova cultura empresarial requer novas formas de comunicação que 

obedeçam a uma outra lógica, afinada com a agilidade das tecnologias 

emergentes, mas também com o incremento da massa crítica. Na prática, 

isso significa lançar mão de múltiplos canais, adaptados, em seu formato e 

em seu discurso, aos diferentes públicos, mas todos eles interativos e, 

sempre que possível, geridos em conjunto com representantes desses 

públicos. 

Diante dessa nova cultura empresarial, se faz necessário novas formas de comunicação 

que obedeçam a uma outra lógica, afinada com a agilidade das tecnologias emergentes e da 

pluralidade dos públicos de interesse que as organizações querem ter relacionamento, 

necessitando assim de uma estrutura de comunicação ainda mais profissionalizada, que não 

esteja somente mais próxima, mas que interaja entre si e com o processo de decisão da 

empresa.  

Pelas reflexões feitas até aqui, entende-se que é necessário ampliar o espaço das 

estratégias da comunicação. Dessa forma, novos instrumentos e estruturas organizacionais 

precisam surgir para atender a tais requisitos de diferenciação dos públicos e da comunicação 

institucional frente às características do segmento de mercado no qual está inserida. Trabalhar 

a comunicação como ferramenta de inteligência empresarial implica que as organizações 

devem estar orientadas para o seu mercado, realizando um trabalho conjunto de comunicação 
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tanto institucional como mercadológico, fazendo constantemente uma leitura ampla do 

macroambiente externo e interno. Torquato do Rego (1986, p.104) afirma que: 

Entendemos que o sistema de comunicação dá vigor e consistência às 

grandes estratégias de planejamento, necessárias para a sobrevivência, 

expansão e diversificação empresarial. O planejamento em comunicação 

deve, pois, se atrelar ao Planejamento Estratégico. 

 Os instrumentos para realizar a comunicação integrada, a qual contempla a 

comunicação mercadológica, possuem um papel preponderante na elaboração e viabilidade 

das estratégias que visem a um aumento da competitividade empresarial. Logo, é importante 

verificar o espaço que cada uma das ações estratégicas da comunicação mercadológica e 

institucional ocupa. Para se ter um melhor entendimento, Nassar (2003, p.118) diz: 

A resposta está no relacionamento qualificado de uma empresa com seus 

públicos estratégicos. Relacionamento criado, planejado e administrado 

como um grande conjunto de processos organizacionais, em que a 

comunicação é um importante componente, que diferencia e faz a imagem 

empresarial ser percebida como única. 

 Para desenvolver a comunicação empresarial, é necessário elaborar estratégias globais 

de atuação, juntamente com programas segmentados de comunicação que são definidos a 

partir da leitura dos diferentes públicos estratégicos, criando instrumentos de comunicação 

voltados aos interesses e às especificidades desses grupos. Corrado (1994, p.215) diz que as 

atividades de comunicação devem proporcionar retorno e agregar valor por meio do aumento 

na produtividade de suas operações, reposicionando a empresa junto aos seus clientes 

estratégicos. Diante do exposto, percebe-se que comunicação não é só marketing; há todo um 

processo de fidelização que passa pela realização de uma comunicação efetiva junto aos 

clientes, promovendo ações que resultem numa imagem positiva diante da sociedade. 

Consoante Kunsch (2003, p.90), há necessidade de se expandir às ações de uma área de 

marketing: 

uma filosofia empresarial restrita ao marketing certamente não dará conta do 

enfrentamento dos grandes desafios da atualidade. As organizações têm de 

se valer de serviços integrados nessa área, pautando-se por políticas que 

privilegiem o estabelecimento de canais de comunicação com os públicos a 

elas veiculados. A abertura das fontes e a transparência das ações serão 

fundamentais para que as organizações possam se relacionar com a 

sociedade e contribuir para a construção da cidadania na perspectiva da 

responsabilidade social. 
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Ou ainda, de acordo com Richers (2000, p.23), tem-se que “o marketing deve ser visto 

como uma disciplina que se propõe a entender melhor o consumidor”, ou seja, desenvolver 

estratégias para que as ações de comunicação mercadológica venham a ser conduzidas de 

modo que as necessidades dos clientes possam ser superadas, e para que isso ocorra de forma 

efetiva há que se ter as mudanças necessárias, tanto de re-estrutura organizacional como de 

redesenho de seus processos internos, revisão no portfólio de produtos, posicionamento da 

imagem corporativa da empresa frente à sociedade, sempre buscando uma maior proximidade 

e compreensão do mercado. 

Para que tais processos sejam efetivamente satisfatórios, entende-se que as 

organizações devem desenvolver e utilizar a comunicação como uma ferramenta de 

inteligência empresarial, criando uma nova forma de gestão organizacional, em que a 

comunicação integrada, estratégica e direta deve perpassar por todos os departamentos da 

empresa, objetivando um novo patamar de relacionamento com o mercado, numa busca por 

uma organização em que existem as inteligências individuais de cada funcionário; porém, as 

relações são de eqüidade e há liberdade da palavra por meio do dialógo entre os agentes e do 

entendimento da missão da empresa. 

A comunicação empresarial se faz valer das áreas organizacionais que cuidam das 

relações com o mercado, marketing, comunicação institucional e recursos humanos e por ser 

entendida como um processo dinâmico, pois engloba não somente a comunicação da 

organização com o meio ambiente externo, mas também a organização com seus organismos 

internos, envolvendo assim diversas áreas e integrando os vários formatos da comunicação, 

podendo englobar atividades como: pesquisas de opinião vindas de diferentes públicos de 

interesse, atendimento ao cliente, relacionamento com a imprensa, criação de canais 

específicos de diálogo junto aos funcionários, fornecedores e parceiros de negócio, pois, 

consoante Kunsch (1997, p.88), a comunicação organizacional é, “acima de tudo, uma função 

estratégica do planejamento”, pois, aliado ao que foi exposto acima, as empresas ainda podem 

fazer análise de mercado, gerenciamento de crises, políticas de responsabilidade social, abrir 

mais canais com o entorno próximo e construir cenários futuros para novas prospecções. 

Essas são maneiras, entre outras, que as empresas dispõem para poder ter um canal de diálogo 

com o mercado, seus agentes de negócio, seus funcionários e com a sociedade em geral.  

Para que isso ocorra, há necessidade de algumas empresas reverem prioritariamente 

suas atuais práticas de gestão (que acaba por refletir na cultura instalada) e sua estrutura 

organizacional vigente, a fim de ter melhores condições de enfrentar os novos desafios que o 

mercado competitivo muitas vezes impõe. Dessa forma, há que se utilizar dos mecanismos já 
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existentes na própria organização e delas tirar o maior proveito, ou seja, especificamente as 

empresas podem utilizar a comunicação como um agente facilitador nesse processo. 

Por conseguinte, a empresa com uma nova estrutura de gestão passa a estar orientada a 

pensar estrategicamente (tanto interna como externamente), permitindo que seus empregados 

tenham uma participação ativa e uma comunicação fluida, orientando suas ações a partir de 

uma análise do ambiente externo, onde podem construir diferentes cenários alternativos, 

entendendo melhor seu público-consumidor, seus concorrentes e parceiros de negócio, 

integrando as áreas institucionais e mercadológicas e por fim trabalhando a comunicação 

como uma ferramenta estratégica dentro de todo esse processo, pois passa a ser vista como 

um insumo estratégico, conforme Bueno (2003, p.8): 

Fundamentalmente, caminha para assumir, por inteiro, a perspectiva da 

chamada comunicação integrada, com uma articulação estreita entre os 

vários departamentos/áreas e profissionais que exercem atividades de 

comunicação nas empresas ou entidades. Com isso, as vertentes institucional 

e mercadológica deixam de ser percebidas como distintas porque estão 

umbilicalmente associadas ao negocio, à visão e à missão da organização. 

Vale ressaltar que a busca pela integração dessas diferentes áreas deve ser freqüente. 

Maior integração se faz necessária entre os diferentes departamentos que uma área de 

comunicação numa empresa possa ter, pois, citando Curvello (2002, p.123): 

É preciso superar as restritas visões meramente profissionais e operacionais 

da área. Os assessores de comunicação precisam assumir-se mais 

estratégicos e, entre outras coisas, assumir-se como educadores para a 

comunicação. 

 Logo, deve haver a superação da percepção de que a comunicação é um mero conjunto 

de atividades, pois a comunicação passa a buscar um maior diálogo com os diversos públicos 

com quem a empresa se relaciona, passando a identificar melhor as oportunidades e ameaças, 

os maiores desafios e os pontos a serem melhorados no ambiente organizacional, pois, como 

nos afirmam Rabaça e Barbosa (2001, p.177), “o caminho para a comunicação bem sucedida 

é a credibilidade. O novo ambiente de comunicações, combinado com as novas prioridades 

empresariais fez surgir imposições para a comunicação em quatro áreas básicas: empregados, 

clientes, sociedade e administração” e ainda Kunsch (2003, p.14): 

As organizações devem ter entre os objetivos da comunicação o de buscar o 

equilíbrio entre os seus interesses e os dos públicos a elas vinculados. Esses 

objetivos só serão alcançados se a comunicação for planejada de forma 

estratégica, utilizando técnicas de relacionamentos e meios específicos, 
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devidamente selecionados, e integrando todas as atividades comunicacionais, 

dentro de uma filosofia de comunicação organizacional integrada. 

 

8. A Comunicação no Planejamento Estratégico 
A Comunicação Empresarial (Organizacional, Corporativa ou Institucional) 

compreende um conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, produtos e processos 

desenvolvidos para reforçar a imagem de uma empresa ou entidade (sindicato, órgãos 

governamentais, ONGs, associações, universidades etc.) junto aos seus públicos de interesse 

(consumidores, empregados, formadores de opinião, classe política ou empresarial, acionistas, 

comunidade acadêmica ou financeira, jornalistas etc.) ou junto à  opinião pública. 

A  Comunicação Empresarial tem assumido, nos últimos anos, maior complexidade, tendo em 

vista a necessidade de trabalhar com diferentes públicos (portanto, diferentes conteúdos, 

discursos ou linguagens), devido ao acirramento da concorrência, da segmentação da mídia e 

da introdução acelerada das novas tecnologias. 

As empresas brasileiras, de um modo geral, passaram por fortes ajustes em sua 

estrutura organizacional com influência direta advinda da globalização e da abertura dos 

mercados. Como conseqüência desses fatores, as empresas começaram a redesenhar seus 

processos, reduzir custos e ajustar sua estrutura organizacional, entre outras ações, para poder 

suportar a pressão do mercado que solicita mais eficiência e maior competitividade.  

Com isso, independentemente do estágio de desenvolvimento de uma organização, as 

empresas vêm passando a empregar para resolver os seus problemas técnico-econômicos, 

dentre muitas outras ferramentas, o Planejamento Estratégico, que compreende a “análise 

racional das oportunidades oferecidas pelo meio, dos pontos fortes e fracos das empresas e da 

escolha de um modo de compatibilizar a estratégia entre dois extremos, para que se possa 

satisfazer do melhor modo possível os objetivos da empresa” (ANSOF, 1987, p.15). 

O sistema de Planejamento Estratégico representa uma postura cuja essência é 

organizar, de maneira disciplinada, as maiores tarefas da empresa e encaminhá-las para 

manter uma eficiência operacional nos seus negócios e guiar a organização para um futuro 

melhor e inovador. Conhecer as variáveis, aquietá-las e verificar as suas repercussões 

constituem assim um exercício amplo e complexo do planejamento organizacional em que a 

comunicação corporativa tem um papel fundamental. 

No contexto de marketing, a comunicação pode ser definida como a interação social 

através de mensagens, na qual se pressupõe o envolvimento de signos (construções 

significantes) e códigos (sistemas nos quais se organizam, relacionando-se uns com os 
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outros). Não é, portanto, na mensagem que reside o significado, e sim no receptor, na 

produção de sentido. O processo comunicativo se dá através do diálogo dos interlocutores que 

“... deve-se ter em conta o outro, aquele a quem a frase se dirige. Este propósito é essencial, 

porque a fala pronunciada só é verdadeiramente eficaz se houver reciprocidade entre os 

interlocutores” (GUSDORF, 1995, p.75). 

A importância dessas técnicas de comunicação corporativa para o ambiente 

empresarial tem sido crescente nos últimos anos, para obtenção de sucesso na implantação de 

suas estratégias empresariais que abrange não só a cadeia logística, mas também toda a sua 

estrutura organizacional. “Sem a implementação efetiva da estratégia, as organizações são 

incapazes de obter os benefícios da realização de uma análise organizacional, do 

estabelecimento de uma diretriz e ter um foco de ação” (CERTO, 1993, p.18). A fim de 

implementar com sucesso as ações estratégicas, as empresas devem ter claramente quais serão 

as mudanças que se fazem necessárias, qual a melhor forma de se lidar com a cultura e a 

estrutura da organização e quais as técnicas de comunicação que deverão ser utilizadas para 

poder colocar toda a empresa em sintonia com os fatos e as mudanças que o mercado exige. 

 

8.1. Planejamento de uma Política de Comunicação para Universidades 

No estudo das organizações, a interação das mesmas com a sociedade e a importância 

da comunicação para este intento começaram a ser evidenciadas, com mais ênfase, através da 

Teoria Geral dos Sistemas, Von Bertalanfy (1975) e sua derivada, a Teoria da Contingência, 

as quais deslocam o foco de estudo de dentro da organização para o ambiente onde a mesma 

se encontra inserida. 

Para a Teoria dos Sistemas, as organizações se mantêm integradas através da 

comunicação. Através dessa teoria surge a preocupação com a construção de modelos abertos, 

mais ou menos definidos, que interagem dinamicamente com o ambiente e cujos subsistemas 

possuem uma complexa interação interna e externa. 

Em Teoria Geral da Administração, Chiavenato (1993, p.70) afirma que “com a Teoria 

da Contingência ocorre, efetivamente, o deslocamento da visualização de dentro para fora da 

organização, pois a ênfase é colocada no ambiente e nas demandas ambientais sobre a 

dinâmica organizacional”.  

Um dos traços mais destacados das Teorias Sistêmica e Contingencial é a importância 

dada, por ambas, à informação e comunicação. Conforme Torquato do Rego (1986, p.71): 

a Teoria Contingencial das organizações demonstra que variáveis 

organizacionais se inter-relacionam de modo complexo e mantêm 
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intercâmbio com as condições ambientais. Portanto, o estudo do meio 

ambiente é medida preliminar quando se pretende tratar do planejamento da 

comunicação empresarial e institucional. 

O sistema de comunicações de uma organização condiciona o seu crescimento, 

promovendo uma interação constante com a sociedade. Torquato do Rego (1994, p.104) 

aponta "a importância da comunicação para o planejamento estratégico das organizações", 

pois para o autor a comunicação renova o ambiente da instituição, facilita suas relações e 

colabora para a eficácia de suas realizações, o que deve ser reforçado frente a um mundo 

globalizado, em que a competitividade, a qualidade e a produtividade são as principais armas. 

No livro Universidade e Comunicação na edificação da sociedade, Kunsch (1992) 

relata uma pesquisa que detectou a falta de uma política de comunicação nas universidades 

brasileiras, principalmente com relação à difusão de sua produção científica e, também, à 

inexistência de programas criativos e inovadores em suas estruturas de comunicação. Para 

Kunsch (1992, p.109), um serviço de comunicação na universidade "só terá consistência e 

continuidade se for construído sobre bases sólidas, com políticas definidas". De acordo com a 

autora, para se estabelecer um planejamento de comunicação integrada é preciso, em primeiro 

lugar, levantar dados e realizar um diagnóstico. Faz-se necessário analisar a estrutura 

comunicacional vigente na universidade, tanto o sistema interno como a relação da 

universidade com o sistema social global ou macroambiente. 

Como foi abordado no capítulo II, o desdobramento do Planejamento Estratégico se dá 

via Planejamentos Tático e Operacional. A razão mais óbvia para que isso aconteça é a 

coordenação das ações, para garantir que todos na organização remem para a mesma direção, 

o que pode, algumas vezes, ser facilitado, especificando-se essa direção o mais precisamente 

possível. Os planos, conforme emergem da programação estratégica em forma de programas, 

projetos, planos de ação etc., podem ser meios fundamentais para comunicar não somente as 

intenções estratégicas, mas também o que cada indivíduo na organização deve fazer para 

realizá-las. Com isso, Quinn (1980, p.140) se referiu às atividades formais de planejamento 

como desempenhando “determinadas funções vitais na coordenação de estratégias”, incluindo 

o “desenvolvimento de conscientização, a geração de consenso e a afirmação de 

comprometimento”. O planejamento forçou os gestores a se comunicarem sistematicamente 

sobre questões estratégicas.  

“Melhorias na comunicação e coordenação” não são, como Hogarth e Makridakis 

(1981, p.128) afirmaram, apenas “efeitos colaterais funcionais” do planejamento, mas as 

razões essenciais para nele se engajar. Como Langley (1986, p.324) descreveu em seu estudo 
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intensivo do uso de análise em três empresas, a comunicação é “um dos papéis mais 

importantes, se não o mais importante, do Planejamento Estratégico”. A comunicação por 

intermédio do planejamento proporciona, consoante Marks (1977, p.2), “um meio pelo qual a 

administração, como um todo, normalmente, pode falar em estratégia”. É a “meticulosidade 

conceitual” do Planejamento Estratégico que “pode fornecer um vocabulário melhor para a 

comunicação dentro das empresas”, segundo Huff e Reger (1987, p.216). Mais 

especificamente, “os gestores podem transmitir suas intenções, garantir a coerência entre as 

atividades e racionalizar a alocação de recursos”, como nos afirma Barreyre (1977/78, p.94). 

Dois documentos da Air France enfatizaram este papel de comunicação nos esforços 

extensivos de planejamento da empresa em meados dos anos 1980. Hafsi e Thomas (1985, 

p.27) salientaram que um resumo do “Le Plan”, com 15 páginas, foi enviado a cada um dos 

35 mil funcionários da empresa. Isso foi suplementado por “uma série de documentos 

audiovisuais, incluindo uma discussão em vídeo com o Presidente”, sem falar nas várias 

edições da revista da casa dedicadas ao plano e nas 800 reuniões para discussão, em média de 

três horas e incluindo 18 mil funcionários, que precederam toda essa documentação. 

Na verdade, ao ler o relatório de Hafsi e Thomas, tem-se a impressão de que o 

exercício teve mais a ver com a comunicação em si – ganhar comprometimento e 

entendimento, consenso global – do que tentar programar a estratégia. De fato, no segundo 

documento da Air France, escrito por dois de seus funcionários e intitulado “Planejamento e 

Comunicação: a Experiência da Air France”, Guiriek e Thoreau (1984, p.135) enfatizaram, 

sobretudo, o papel da comunicação. Eles se referiram ao plano como “uma ferramenta de 

comunicação interna e externa”: 

O plano da empresa, assim, se apresenta... como um meio preferido de 

comunicação, que dá ao pessoal uma declaração da situação da empresa, 

uma análise das finalidades e dos objetivos gerais e a expressão de uma 

política clara, desbloqueando a maneira de concretizar as ações. 

Voltando ao documento de Hafsi e Thomas, o plano “forçou os funcionários a 

reconhecer a situação da empresa em relação a seus concorrentes...”, pois o processo de 

planejamento permite que entendam melhor quem são e como estão diante dos funcionários 

comparáveis em outras empresas. 

No entanto, a comunicação pode ser externa, assim como interna, com os 

Planejamentos Tático e Operacional, sendo usados para buscar apoio tangível, e também 

moral, dos influenciadores externos, conforme Langley (1989, p.625). Procura-se informar o 

público externo sobre a substância dos planos, para que ele possa ajudar a organização a 
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realizá-los. Assim, além dos 35 mil relatórios distribuídos aos funcionários, a companhia área 

estatal francesa citada acima também distribuiu 10 mil cópias do documento completo com 

180 páginas a, entre outros, “todo o pessoal-chave nas agências do governo interessadas nas 

atividades da estatal Air France” (HAFSI e THOMAS, 1985, p.27). 

 

9. O Desafio do Processo Comunicativo na Implantação do Planejamento Estratégico 

Totalmente interdependentes, os setores de uma organização têm a necessidade de se 

comunicar entre si. Por meio da comunicação, o sistema organizacional se viabiliza e permite 

sua contínua realimentação e sustentabilidade. Devido a esse fato, muitos autores afirmam 

que as funções administrativas, entre elas o planejamento, passam, necessariamente, pelo 

"gargalo" da comunicação. Ou seja, por melhor que seja um determinado plano, se a 

comunicação for deficiente, os resultados poderão não ser os esperados e as metas e os 

objetivos da organização não serão alcançados. Em função disso, as organizações devem 

elaborar seus planos de comunicação com o objetivo de divulgar o Planejamento Estratégico, 

por meio da mobilização e integração entre as pessoas direta ou indiretamente envolvidas. Lee 

O. Thayler (1976, p.120) coloca a comunicação como elemento vital no processamento das 

funções administrativas: “É a comunicação que ocorre dentro [da organização] e a 

comunicação entre ela e seu meio ambiente que [a] definem e determinam as condições da sua 

existência e a direção de seu movimento”. 

Quando se refere ao processo comunicacional das organizações, subentende-se aqueles 

elementos básicos que o constituem: fonte, transmissor, canal, receptor, destino, mensagem, 

ruído, feedback e meio de comunicação já bastante conhecidos nos estudos de teorias de 

comunicação. Agora, um dos pontos a considerar é como o aspecto relacional da comunicação 

afeta o processo. Consoante Hall (1984, p.133): 

as relações sociais que ocorrem no processo de comunicação envolvem o 

emissor, o receptor e seus efeitos recíprocos um no outro à medida que se 

comunicam. Quando um emissor é intimidado por seu receptor durante o 

processo de envio de uma mensagem, a própria mensagem e a interpretação 

dela serão afetadas. 

Em posse desse entendimento, tem-se que comunicação não é só enviar informações. 

O sistema comunicacional é fundamental para o processamento das funções administrativas 

internas e do relacionamento das organizações com o meio externo. Muito mais do que falar, 

escrever ou anunciar, a comunicação é compartilhar. E é esta distinção que determinará um 
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gerenciamento bem-sucedido. A comunicação administrativa é uma via de mão dupla que 

inclui ouvir e priorizar o feedback da informação e da mensagem. 

 E o que significa ouvir atentamente? Entre outras coisas, é mostrar interesse, estar 

atento, fazer perguntas, não julgar até que a compreensão esteja completa, parafrasear o que o 

orador disse para assegurar-se da correta interpretação. Mais ainda, o bom ouvinte é aquele 

que está aberto a novo aprendizado e oportunidades, interpreta sentimentos nas entrelinhas, é 

flexível e se concentra no que está sendo dito, em vez de ficar formulando o que vai dizer em 

seguida.  Ouvir pode ter ainda um sentido mais amplo, como quando a organização quer 

"ouvir" seus públicos. E, para isso, lança mão de técnicas variadas, como caixa de sugestões, 

pesquisas de opinião e satisfação; disponibiliza canais de comunicação para seus públicos, 

como e-mail, telefones, fax etc. Mesmo nesse sentido, as qualidades do bom ouvinte podem e 

devem ser aplicadas. 

Os gestores que são comunicadores eficazes compreendem e usam a natureza circular 

da comunicação. Codificam adequadamente a mensagem, escolhem o canal mais apropriado, 

consideram o receptor e sua conseqüente decodificação da mensagem e viabilizam condições 

para que ocorra o feedback. Assim, uma mensagem complexa deve ser enviada através de um 

canal rico, como a conversa pessoal ou por telefone. As mensagens rotineiras e os dados 

podem ser enviados por meio de memorandos, circulares ou e-mail. Emissores e receptores 

devem também procurar compreender as perspectivas uns dos outros, buscando a empatia. O 

desafio é criar um clima organizacional favorável à comunicação, em que aspectos como o 

compartilhamento, a compreensão e a camaradagem estejam presentes. 

Um processo comunicacional interno, que esteja em sintonia com o meio externo, 

propiciará não apenas um equilíbrio, como o surgimento de mecanismos de crescimento 

organizacional. De acordo com F. Gaudencio Torquato do Rego (1994, p.114): 

as informações trazidas e trocadas do meio externo com o meio interno das 

organizações permitem ao processo comunicacional estruturar as 

convenientes ligações entre as partes envolvidas gerando as condições para o 

aperfeiçoamento organizacional. 

Todos esses aspectos fazem com que a comunicação, segundo Richard Hall (1984, 

p.133), “seja extremamente importante nas organizações e nos segmentos organizacionais que 

precisam lidar com a incerteza. Tanto as características externas quanto às internas afetam a 

centralidade da comunicação”. Conclui-se que, para compreender a complexidade do ato 

comunicativo, um dos caminhos é estudar alguns elementos ou aspectos relevantes presentes 

na gestão do processo comunicativo nas organizações: as barreiras, os níveis de análise, as 
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redes, os fluxos, os meios e as diversas modalidades comunicacionais existentes. Vale 

acrescentar que não é pelo fato de existir uma comunicação formalizada ou sistematizada que 

todos os problemas de uma organização estão ou serão resolvidos. É necessário estudar todos 

os fenômenos intrínsecos e extrínsecos do que constitui um agrupamento de pessoas 

(organizações) que trabalham coletivamente para atingir metas específicas, relacionando-se 

ininterruptamente, cada uma com sua cultura e seu universo cognitivo, exercendo papéis e 

sofrendo todas as pressões inerentes ao seu ambiente interno e externo, além de terem de 

enfrentar as barreiras que normalmente estão presentes no processo comunicativo.  



132  

  
  

CAPÍTULO IV – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA UMESP – 

Universidade Metodista de São Paulo 
 

Um intenso e rápido processo de transformações vem atingindo praticamente todos os 

campos da organização econômica, social e política das sociedades. O grande elemento 

distintivo desse processo, diferenciando-o das mudanças precedentes, é a centralidade na 

informação e no conhecimento, fator que desempenha papel crucial tanto na transformação da 

base material como na geração de riqueza das sociedades. 

A capacidade de produzir, interpretar, articular e disseminar conhecimentos e 

informações, materializada em novos produtos e serviços que, por sua vez, retroalimentam o 

ciclo econômico, passou a ocupar espaço privilegiado na agenda das empresas. Paralelamente, 

os Estados vêm assumindo discursos e estimulam ações que visam prover as condições 

necessárias à inserção das nações na economia mundial, através da elevação do patamar de 

aprendizado coletivo. Nesse contexto, o manancial educacional assume não apenas um 

significado social, mas também incorpora, igualmente, um valor econômico. 

Dessa forma, o acesso crescente e contínuo da população aos graus mais elevados de 

educação torna-se uma medida tanto de valoração da democracia e da cidadania quanto de 

diferenciação competitiva no campo econômico. Nesse contexto, a educação, traduzida na 

capacidade de os indivíduos produzirem inovações e resolverem problemas, tornou-se o 

grande elemento capaz de agregar valor aos sistemas produtivos. 

Como em todo processo de transformação, o setor educacional vem atraindo um 

número crescente de novos atores que passam a disputar o domínio do "mercado" educacional 

com as instituições tradicionais. Estas, por sua vez, vêem-se forçadas a rever suas missões, 

práticas e métodos até então utilizados como medida de adequação indispensável para que 

possam continuar prestando um serviço útil e necessário à sociedade. 

A partir da abertura do mercado brasileiro ao capital externo, no início da década de 

1990, a busca pela produção e satisfação dos clientes, em patamares mundiais de qualidade e 

produtividade, tornou-se essencial para a conquista e manutenção de mercados por empresas 

do Brasil. 

A utilização de novas tecnologias paralelamente à implantação de processos de 

reestruturação organizacional, Planejamento Estratégico e programas de melhoria da 

qualidade foi uma das formas encontradas para que fossem alcançados padrões compatíveis 
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com as novas condições de competitividade do mercado como um todo, inclusive a área 

educacional. 

 

1. O Setor de Educação Superior 

Todos esses movimentos vêm produzindo expressivo impacto, direta ou indiretamente, 

nas instituições de ensino superior, em seus mais diferentes aspectos – relevância e 

expectativa social da universidade, perfil de sua clientela, natureza dos processos formativos 

(conteúdos e tecnologias), relacionamento com outros atores e presença de novos agentes 

compartilhando seu espaço de atuação. 

Mesmo não havendo ainda certeza ou segurança quanto ao novo paradigma de 

Universidade que irá prevalecer no século XXI, pode-se antever um conjunto de tendências e 

mudanças em andamento, nas quais se destacam, conforme levantamento realizado pelo grupo 

de trabalho do Planejamento Estratégico da UMESP, as seguintes transformações: 

• Mudanças nas Características do Setor de Educação Superior, por meio da 

introdução de novos elementos, tais como: 

• quebra do monopólio geográfico, regional ou local, com o surgimento de novas 

forças competitivas e tecnologias de ensino;  

• mudança do modelo organizacional do ensino superior, que passa de um 

sistema federado de faculdades e universidades, servindo apenas às 

comunidades locais, para uma "indústria" do conhecimento, operando em um 

mercado global, altamente competitivo e cada vez mais desregulamentado;  

• transformação das universidades amplas, fortes e verticalmente integradas, em 

instituições mais especializadas e centradas no aluno (e não no professor);  

• significativa reestruturação da educação superior, implicando o 

desaparecimento e a fusão de universidades, bem como o fortalecimento das 

interações entre elas, visando ao intercâmbio de atividades e ao 

desenvolvimento e operação de projeto comuns.  

• Mudanças na Estrutura do Setor de Educação Superior, através das 

transformações que ocorrem no âmbito do setor da Educação Superior, que implicam 

igualmente no surgimento de novos protagonistas, que não apenas concorrem com as 

universidades tradicionais, mas que, também, lhes servem de complementos e parceiros, 

destacando-se os seguintes atores: 

• universidades corporativas, patrocinadas ou administradas por grandes 

empresas, visando à aprendizagem contínua e especializada de seus quadros; 
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• empresas instrucionais: instituições terceirizadas que prestam serviços às 

universidades no próprio domínio do ensino superior, em nichos especializados 

do conhecimento, de processos pedagógicos ou da clientela, por meio de 

contratos que fixam os indicadores e as metas de resultados e as condições 

desejadas de ensino-aprendizagem; 

• entidades de intermediação, cuja função é fazer a ponte entre os provedores de 

educação superior e os "consumidores", visando apoiar, inclusive 

financeiramente, os futuros alunos, fornecer-lhes orientação e informações 

relevantes e certificar o conhecimento por eles adquiridos. Podem ainda atuar 

na defesa dos interesses dos alunos, mobilizando estudantes e negociando 

cursos específicos e condições especiais junto às instituições de ensino, além 

de promover a busca de emprego e trabalho para os concluintes.  

• organizações não-tradicionais. Entrada no setor de novos tipos de 

protagonistas, oriundos de outros segmentos da economia, tais como empresas 

de telecomunicação, de informática e informação, de entretenimento. Embora 

tradicionalmente tais instituições tenham sido consideradas, basicamente, 

como fornecedoras ou clientes do sistema de educação superior, devem passar 

a ser vistas, agora, como parte dele e, portanto, como colaboradoras e/ou 

competidoras potenciais.  

• Mudanças nas Relações da Universidade com a Sociedade, à medida que a 

Universidade, além dos papéis clássicos de ensino, pesquisa e extensão, tem desempenhado 

outras funções de interesse da sociedade (serviços de saúde e assistência, desenvolvimento 

econômico, atividades culturais etc.); as barreiras que a protegiam das invasões de agentes 

políticos e econômicos estão sendo derrubadas. Assim, as universidades, como instituição, 

estão se tornando cada vez mais visíveis e vulneráveis e menos protegidas diante dos agentes 

da sociedade, requerendo, portanto, novas formas de interação e inserção em relação ao 

ambiente externo.  

• Mudanças na Natureza da Prestação dos Serviços Acadêmicos, em que a prestação 

dos serviços de educação superior tende a assumir, cada vez mais, as seguintes características: 

• aprendizagem continuada, implicando a necessidade de as instituições de 

ensino proporcionarem, aos cidadãos, condições e formas de aprendizagem 

continuada por toda a sua vida profissional, atendendo aos requisitos de 

sociedade em permanente mudança;  
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• ausência de fronteiras rígidas entre os serviços, significando que as diferentes 

atividades acadêmicas não apenas se tornam mais inter-relacionadas, mas se 

fundem efetivamente;  

• aprendizagem assíncrona (qualquer tempo, qualquer lugar), quebrando as 

restrições de tempo e espaço para tornar as oportunidades de aprendizagem 

mais compatíveis às necessidades e estilos de vida das pessoas;  

• serviços amplamente diversificados, visando servir a uma população cada vez 

mais diferenciada e com grande variedade de necessidades e objetivos a serem 

atendidos.  

• Mudanças no Modo de Execução das Atividades Acadêmicas, em que a 

Universidade do século XXI será considerada, cada vez mais, como uma instituição 

prestadora de serviços do conhecimento (criação, preservação, integração, transmissão e 

aplicação), em qualquer uma das formas demandadas pela sociedade contemporânea. Nesse 

contexto, embora seus papéis tradicionais (ensino-pesquisa-extensão) não devam sofrer 

alterações fundamentais, seus modos específicos de execução mudarão significativamente. 

Dentro desse contexto, podem-se destacar: 

• evolução do atual modelo artesanal de produção para um outro mais próximo 

da produção em massa da era industrial e com fortes influências do modelo 

adotado na indústria de entretenimento; 

• os métodos de ensino-aprendizagem e os papéis dos professores estão 

submetidos a fortes pressões para mudança, principalmente em função das 

novas tecnologias da "teleinformática" e do surgimento de uma "geração 

digital", com suas demandas por novos processos e relacionamentos. Assim, 

outras formas de ensino, muito mais interativas e suportadas pelas novas 

tecnologias, deverão intensificar-se, com o professor afastando-se da "sala de 

aula" para assumir funções de gerador e administrador de novos experimentos 

de aprendizagem e de consultor e orientador dos alunos, como, aliás, já ocorre 

em alguns segmentos da pós-graduação; 

• o desenvolvimento da pesquisa também deverá sofrer grandes alterações. Os 

processos de criação tornar-se-ão muito mais coletivos e multidisciplinares, 

tendo em vista tanto os recursos tecnológicos disponibilizados como a natureza 

dos novos conhecimentos demandados pela sociedade; 

• centrada tradicionalmente na biblioteca e, portanto, suportada no formato 

impresso, a preservação do conhecimento talvez seja a função universitária 
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mais suscetível a mudanças tecnológicas radicais. A tecnologia da informação 

– ou, mais amplamente, a "convergência digital" das várias mídias – já produz 

impacto significativo na preservação, divulgação e acessibilidade do 

conhecimento, tornando-se cada vez mais democrática e disponível a todos, 

deixando de ser uma prerrogativa ou privilégio da comunidade acadêmica. 

Nesse contexto, a "biblioteca" da Universidade do século XXI, suportada por 

diferentes mídias, extrapolará em muito suas atuais funções e seus domínios 

tradicionais de abrangência; 

• no campo da extensão, a aplicação dos conhecimentos continuará a ser ditada, 

cada vez mais, pelas necessidades e demandas reais da sociedade. Neste 

sentido, provavelmente a extensão constitui a função universitária mais 

suscetível às mudanças sociais, devendo sofrer, conseqüentemente, alterações 

profundas, à medida que a sociedade é transformada radical e aceleradamente. 

Dessa forma, a amplitude e diversidade de aplicação, a velocidade de 

atendimento e a capacidade de respostas concretas requeridas exigirão, da 

extensão, novos modelos e processos de produção. 

 

2. O Ensino Superior no Brasil 

O conjunto de fatos, mudanças e tendências atinge, em maior ou menor grau, o 

sistema de ensino superior brasileiro, que, por sua vez, está experimentando mudanças 

descontínuas e que acontece simultaneamente em suas várias dimensões. 

Se, de um lado, a demanda pelo ensino superior nunca esteve tão intensa e 

diversificada, de outro, a concorrência entre as instituições – pelos alunos e também pelos 

talentos docentes – apresenta-se cada dia mais intensa, ultrapassando, inclusive, os limites das 

fronteiras nacionais. 

O contexto do ensino superior brasileiro apresenta, entre outras, as seguintes grandes 

tendências e transformações em andamento que foram levantadas pelo grupo do Planejamento 

Estratégico da UMESP: 

• expansão acelerada da graduação; 

• interiorização do ensino superior; 

• fortalecimento da pós-graduação; 

• melhoria na qualificação do corpo docente; 

• aumento da eficácia e produtividade do sistema; 

• flexibilidade e diversidade da oferta dos serviços de educação superior.  
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O perfil que o ensino superior no Brasil irá adquirir no futuro de médio prazo 

dependerá do modo pelo qual ocorra o amadurecimento e/ou a continuidade dos seguintes 

movimentos e tendências (condicionantes do futuro), conforme o grupo de Planejamento 

Estratégico da UMESP: 

1. Forte expansão, diversificação e segmentação da demanda de ensino superior. 

Nos próximos anos, a demanda de ensino superior continuará apresentando um 

crescimento expressivo em todas as regiões do País e as modalidades de oferta: 

graduação, pós-graduação (lato e stricto sensu – notadamente os cursos de 

especialização) e extensão. É bastante plausível a hipótese de que o nível ensino 

superior venha a alcançar, nos próximos anos, a maior taxa de crescimento da 

demanda entre os três níveis de ensino existentes no País.  

2. Crescimento de "alunos não-tradicionais" como consumidores de educação. As 

constantes transformações nos conteúdos das profissões têm levado de volta aos 

bancos escolares um público adulto, já formado e com uma trajetória profissional em 

curso. Esse público possui demandas bem específicas, dispõe de pouco tempo e 

necessita de conhecimentos que o mantenha alinhado às grandes transformações da 

sociedade. Grande parte dele valoriza, igualmente, a cultura do "foco no cliente", 

forçando os "fornecedores de educação" a adotarem práticas de atendimento similares 

às dos prestadores de serviços mais modernos: conveniência, auto-atendimento e 

qualidade dos produtos e serviços, representados, no caso, por educação em "tempo 

real" e com conteúdos que possam ser aplicados de forma imediata e adequada no 

trabalho.  

3. Especialização das instituições de ensino superior. Tal situação decorre de 

limitações econômico-financeiras, gerenciais e logísticas das universidades para 

ofertar serviços com toda a variedade das atuais áreas de conhecimento, que se 

multiplicam numa velocidade crescente. Diante disso, a busca de um "core business", 

um "centro de gravidade", tem-se intensificado, inclusive no terreno do ensino 

universitário, tanto por motivos econômicos como organizacionais. A prática recente 

tem demonstrado que, quanto mais as organizações diversificam suas atividades-fim, 

menos ágeis e governáveis elas se tornam. A concentração e o aprofundamento em 

alguns negócios, competências ou atividades essenciais são a tendência dominante nos 

dias de hoje.  

4. Exigências crescentes de qualidade e flexibilidade no ensino superior privado. De 

um lado, oriundas dos próprios alunos e do setor produtivo, motivados pela 
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massificação dos conceitos da qualidade e dos direitos do consumidor; de outro, 

originadas do Estado regulador, do qual têm surgido iniciativas concretas de avaliação 

da qualidade como antigo "provão", atualmente ENAD – Exame Nacional de 

Avaliação Discente –, e diversas exigências para a qualificação docente, entre outras. 

A conjugação dessas duas tendências indica claramente que as maiores pressões pela 

qualidade serão exercidas sobre as instituições privadas de ensino superior.  

5. Valorização da interdisciplinaridade e do espírito empreendedor como atributos 

da formação universitária. É uma conseqüência direta do novo paradigma técnico-

econômico, baseado sobretudo na produção flexível, na utilização simultânea e 

integrada de conhecimentos de várias áreas ou disciplinas, na exigência de tempos de 

resposta cada vez mais curtos e na tendência à extinção do vínculo de emprego formal 

assalariado. No mercado de trabalho, a capacidade de resolver problemas – ou de 

evitar que eles surjam – já aparenta estar sendo mais valorizada do que especializações 

específicas. Os generalistas, com sólida formação básica, e os profissionais "híbridos" 

estão ocupando fatias crescentes do mercado de trabalho. Mais ainda têm vantagem 

aqueles que, ao invés de um vínculo empregatício, dispõem de capacidade para montar 

e operar o seu próprio negócio, mesmo que esse seja empresa individual. O 

desenvolvimento dessas competências está sendo cada vez mais exigido das 

universidades.  

6. Uso intensivo do computador como instrumento de estudo e trabalho. De forma 

definitiva, o computador tem-se tornado um equipamento de uso generalizado, e seu 

preço médio continua declinando de forma expressiva. Portanto, parece ser bastante 

aceitável a suposição de que, nos próximos anos, qualquer que seja o cenário, o 

computador estará cada vez mais presente nas diversas atividades de ensino e 

aprendizagem, inclusive nas salas de aula. A "cultura do computador" está alastrando-

se no País, intensificando-se especialmente nas universidades, quer como ferramenta 

administrativa, quer como instrumento fundamental na prestação e absorção dos 

serviços de ensino e pesquisa.  

7. Crescimento da Internet. Em todo o mundo, a Internet em 2005 já atinge, 

aproximadamente, mais de 80 milhões de lares, e seu potencial para o ensino está 

apenas começando a ser explorado. Com a implantação da Internet 2, uma série de 

barreiras tecnológicas (como a velocidade) estarão superadas, favorecendo ainda mais 

o desenvolvimento de programas de ensino a distância e a comunicação entre a 

universidade e a comunidade acadêmica e social da qual faz parte.  
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8. Expansão da educação a distância. Embora ainda incipiente no Brasil, as ofertas de 

cursos a distância vêm-se tornando visíveis, sobretudo nas áreas de pós-graduação lato 

sensu (como no caso de cursos Master Business Administration) e extensão. Várias 

universidades já obtiveram autorização para atuar com essa nova tecnologia na 

graduação e na educação profissional. Outras, ainda, procuram formalizar parcerias 

com instituições estrangeiras. Uma vez regulamentado o ensino superior a distância, 

espera-se um crescimento bastante acentuado, principalmente na pós-graduação.  

9. Mudança territorial da concorrência. Esta é uma conseqüência direta da mudança 

acima referida e caracteriza-se pelo ingresso de instituições nacionais ou estrangeiras 

nos diversos pólos de oferta de ensino universitário, seja por meio de programas a 

distância, seja pela construção de parcerias com instituições locais. A distância física 

está deixando de ser, gradativamente, uma "barreira à entrada" aos diversos mercados. 

Do mesmo modo, representa uma fonte de criação de novos mercados para as 

instituições de ensino superior brasileiras, principalmente em alguns países da 

América Latina.  

10. Migração da Educação do Setor Social para o Econômico. Esta mudança está 

diretamente associada à emergência da economia baseada na informação e no 

conhecimento, sob forma de duas vertentes. Na primeira, os dispêndios com a 

formação e o desenvolvimento dos recursos humanos passam a constituir um 

investimento estratégico para a competitividade. Em função disso, a educação está 

deixando de ser vista apenas como um direito do cidadão (e condição para o exercício 

da cidadania) para constituir-se em um fator que agrega valor econômico ao sistema 

produtivo. A conseqüência direta desse fenômeno é o reconhecimento (pela mídia e 

pela população) da educação como principal meio de ascensão social e de conquista da 

empregabilidade. A segunda vertente decorre do fato de que, com o crescimento da 

demanda por ensino superior, a educação torna-se, cada vez mais, um negócio 

lucrativo no mercado, atraindo novos investidores e capitais de outros setores.  

 

3. O Ensino Superior e o Planejamento Estratégico 

A humanidade ingressou no século XXI com grandes desafios a serem superados. No 

campo econômico, destaca-se a necessária busca da eqüidade social, de forma a permitir que 

parcelas crescentes da população tenham acesso aos bens produzidos pelo avanço da ciência e 

à melhoria nas suas condições de vida; no plano político, se depara com a difícil e cada vez 

mais inadiável construção de um processo de paz e de diálogo; no campo cultural, o 
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necessário respeito às especificidades locais face aos valores e códigos que se globalizam, 

revelando um delicado equilíbrio e relação de respeito a serem perseguidos; e, finalmente, na 

dimensão religiosa, busca-se a formação integral do ser humano, tendo como referência os 

valores éticos e cristãos.  

Nenhuma dessas dificuldades que se colocam ao mundo e ao Brasil poderá ser 

adequadamente contornada sem a abertura do debate e a incorporação de um número cada vez 

maior de vozes e posições, democraticamente consideradas. Neste contexto, o papel das 

instituições de ensino superior, como espaço por excelência de debate, do avanço da ciência, 

de formação de profissionais e de cidadãos, acresce em relevância. O avanço no processo 

educativo e profissional coloca-se como condição básica para o enfrentamento das questões 

vivenciadas pelas sociedades contemporâneas. 

O Brasil, nesse momento, encontra-se em inequívoca encruzilhada para definir se vale 

ou não a pena se dedicar a pesados investimentos na educação, em seus diversos graus, 

intentando formatar gerações futuras com aptidões de competência e conhecimento na busca 

de soluções para os monumentais problemas do país. 

Algumas sinalizações vêm acontecendo nos últimos anos, como a do indiscutível 

preconceito contra as instituições universitárias privadas, que têm colaborado intensamente 

com a expansão dos cursos superiores e que, após dezenas de anos em que a única 

contribuição do governo foi o tratamento constitucional tributário da imunidade, têm perdido 

esse direito, não por força da Constituição, mas de singelos e duvidosos decretos do 

Executivo, com o que o custo dos cursos universitários ficará muito maior para todos os 

brasileiros, reduzindo sua procura nos próximos tempos. 

O desenvolvimento e a colocação do país em um patamar de igual competitividade 

com as nações mais desenvolvidas só serão possíveis à luz da qualidade do ensino 

universitário e da ampla formação dos brasileiros, preferencialmente em escolas do país, e não 

do exterior. É interessante como, apesar dos desestímulos oficiais, algumas entidades privadas 

hoje se esforçam para dar essa qualidade ao ensino universitário pátrio, seja na graduação, 

seja na pós “lato” ou “stricto sensu”. 

A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, deverá inaugurar em 2005 um curso de 

direito inédito no país, com uma grade de matérias correlatas e abrangentes, que tornará o 

operador jurídico também um bom conhecedor de tudo o que diz respeito a matérias paralelas, 

que possam influenciar a conformação legal da norma.  

Outro exemplo que impressiona é o esforço que têm feito a UniFMU e as instituições 

vinculadas para ofertar qualidade de ensino e adequação instrumental de Primeiro Mundo à 
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universidade brasileira. Chegam a manter cursos deliberadamente deficitários, no campo das 

ciências biológicas, para, com um número menor de alunos e equipamentos e instalações 

moderníssimas, propiciar a formação de profissionais acima da média universitária atual. É 

notável a preocupação de sua direção em ofertar qualidade de ensino e benefícios estudantis 

do mais alto nível a seus alunos, sendo hoje entidade que não receia comparação com as boas 

universidades do Brasil e do exterior. 

Por outro lado, a Universidade Presbiteriana Mackenzie1, por exemplo, repassando o 

tratamento tributário favorecido pela imunidade, para manter baixo o custo de suas 

mensalidades para os alunos, tem buscado, nos seus 133 anos de história, ofertar valiosa 

contribuição ao desenvolvimento do ensino primário, médio e universitário no Brasil. Possuía 

a cidade de São Paulo 25 mil habitantes, quando foi fundada a instituição em 1870. Hoje, seus 

corpos discente, docente e de funcionários são superiores à população existente à época de sua 

criação. O mesmo se pode dizer das PUC’s brasileiras (de São Paulo, Minas, Pernambuco, 

Rio etc.), pois todas se encontram atualmente com elevada qualidade de ensino. A PUCPR – 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná2 desde 1990 desenvolve periodicamente o seu 

Planejamento Estratégico, definindo metas, projetos e ações que têm sido realizados com 

êxito onde coletivamente foi sendo construído o desenho da Universidade. Segundo o reitor 

Clemente Ivo Juliatto, foram mobilizadas cerca de 90 pessoas entre representantes da reitoria, 

decanos de centro, diretores de curso, professores, representantes dos alunos, dos funcionários 

para a construção de seu Planejamento Estratégico da PUCPR para o 1998/2010. Cita-se 

ainda a Universidade Federal do Rio Grande do Norte3, que idealizou seu plano de ação para 

os anos de 2003 a 2007, onde o reitor José Ivonildo do Rêgo destaca que os pilares 

estratégicos de sustentação são: qualidade acadêmica, inserção regional e novo modelo de 

gestão, em que os mesmos se desdobram em programas estruturantes e correspondentes linhas 

de ação que, articulados entre si, permitem o desenvolvimento institucional integrado. 

A UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas4, em março de 2003, entrou na 

fase II de seu Planejamento Estratégico, em que, segundo seu coordenador geral Sr. José 

Tadeu Jorge, enfatiza que a existência de um processo de Planejamento Estratégico em uma 

instituição dinâmica, heterogênea e complexa como a UNICAMP é fundamental para nortear 

                                                 
1 Planejamento Estratégico 2004 - 2013 do Instituto Presbiteriano Mackenzie 
2 Plano Estratégico PUCPR Horizonte 1998 - 2010 
3 Universidade e Cidadania: Plano de Ação 2003 - 2007 
4 UNICAMP – Plano Estratégico 2001 - 2010 
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as tomadas de decisões em todas as instâncias, o que justifica o envolvimento significativo da 

comunidade nas diversas etapas de realização do plano.  

Adicionalmente, ainda como exemplo, pode-se citar que a UNISINOS – Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos também está realizando seu Planejamento Estratégico, em que, na 

revista Dinheiro da Editora Três em sua edição de 268 de 16 de outubro de 2002, dá conta de 

um movimento de parceria dessa instituição de ensino junto a IBM, Gerdau e Azaléia, onde a 

idéia é levar as empresas para dentro das salas de aula, colocando em prática o discurso de 

parceria entre o setor privado e o meio acadêmico, em que o Sr. Aloysio Bohnen, reitor da 

USININOS, enfatiza que “não dava mais para a universidade ficar isolada do mundo” (p.57 

da edição 268).  

Diante desse quadro, o atual ministro da educação, Sr. Fernando Haddad, tem de 

objetivar a defesa dos ideais de uma universidade melhor perante seus atuais colegas dos 

ministérios da Fazenda (Sr. Antônio Palocci Filho) e da Previdência Social (Sr. Nelson 

Machado), que atualmente estão mais preocupados em obter receita para cobrir as 

deficiências de seus caixas e que os leva, muitas vezes, a pensar mais em retirar recursos de 

tais entidades educacionais, principalmente as filantrópicas, do que em garantir a qualidade de 

ensino a que a sociedade tem direito. 

Levando-se em conta essa situação, as instituições de ensino brasileiras precisam 

renovar-se para oferecer respostas, em tempo e com qualidade, às múltiplas demandas da 

sociedade e, simultaneamente, atuar de forma proativa, antecipando-se e induzindo um 

processo de transformação que contribua efetivamente para a formação de uma sociedade 

mais justa e fraterna, bem como a busca de ser referência pela relevância de suas pesquisas e 

excelência de seus cursos e serviços. Tal aspiração não pode ser alcançada sem o engajamento 

efetivo de cada membro da comunidade acadêmica. Um engajamento consciente, respaldado 

por uma ampla compreensão do contexto no qual se insere a instituição de ensino, assim 

como das suas potencialidades e limitações, especialmente visando à superação destas 

últimas. 

Qualquer Planejamento Estratégico parte das análises dos ambientes externo e interno, 

apresentando-se como um instrumento que irá ajudar a instituição de ensino na construção do 

seu amanhã. Entretanto, não é o único e tampouco deve ser tomado como uma ferramenta 

rígida ou infalível. Ao contrário, deve ser entendido como uma grande bússola que irá auxiliar 

o processo de tomada de decisão e a edificação da sua trajetória futura. 

Elaborado de forma amplamente participativa, o processo de Planejamento Estratégico 

em instituição de ensino envolve a contribuição direta de muitas pessoas, entre gestores, 
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representantes de professores, funcionários e alunos. Além desses, também pode ser 

consultada uma amostra de professores e alunos com foco no mapeamento das prioridades 

onde cada participante, por sua vez, tem a oportunidade de envolver seus colegas e 

colaboradores, num processo de ausculta em rede, que multiplica a malha de contribuições. 

Por meio desse processo de Planejamento Estratégico, qualquer instituição de ensino alinha-se 

cada vez mais ao seu ambiente externo e, ao mesmo tempo, realiza as transformações e os 

ajustes que lhe possibilitam atender os alunos e a sociedade com um alto padrão de qualidade. 

Conforme o grupo de trabalho do Planejamento Estratégico da UMESP, podem-se definir, 

nesse sentido, algumas prioridades estratégicas para instituições de ensino: 

• crescimento com sustentabilidade; 

• diferenciação pela qualidade nos produtos e serviços, atualização e inovação, 

integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão e o exercício de ações solidárias; 

• adoção de postura estratégica seletiva e empreendedora; 

• indução e apoio à criação e consolidação de áreas ou núcleos de excelência; 

• expansão de um processo para educação a distância.  

A principal novidade que um Planejamento Estratégico traz para as instituições de 

ensino superior é um amplo processo de aprendizagem decorrente da elaboração coletiva de 

um projeto de longo prazo. Além disso, a amplitude das orientações possibilita ações criativas 

e profundamente inovadoras em cada área específica. Um Planejamento Estratégico visa 

tornar em realidade um sonho de continuar construindo uma instituição de ensino cuja 

importância seja confirmada na vida de cada integrante do corpo docente, discente e pela 

sociedade. 

Com essa iniciativa, as IES, por meio de um processo de Planejamento Estratégico, 

buscam consolidar uma posição de relevância para a sociedade e de continuar construindo 

uma sociedade mais justa, democrática e mais participativa nos interesses nacionais bem 

como tendo como meta a renovação de suas ações para melhor atender os seus alunos e 

garantir um corpo docente e de funcionários altamente qualificados e capacitados para darem 

sua contribuição ao processo educativo, ao avanço da ciência e à prestação de serviços às 

comunidades e setor produtivo. 

 
4. Breve histórico do IMS 

No documento analisado pelo grupo de trabalho do Planejamento Estratégico da 

UMESP, intitulado Plano de Desenvolvimento Institucional 1999-2003, em suas páginas 
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iniciais encontra-se que em 1970 o X Concílio da Igreja Metodista, acolhendo iniciativas da 

própria Faculdade de Teologia, criou o Instituto Metodista de Ensino Superior – IMS – e, em 

1971, iniciaram-se as aulas na nova Faculdade de Ciências Humanas, responsável pelos 

cursos de História, Letras, Pedagogia e Psicologia. Funcionando originalmente como 

Faculdades Isoladas, com regimentos próprios e logo a seguir como Faculdades Integradas, a 

Instituição organizou-se, em 1997, como Federação de Escolas Superiores do ABC (FES-

ABC), com regimento unificado. Em 1992, a Federação de Escolas Superiores do ABC deu 

início ao processo de implantação do Projeto Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

–, que foi credenciada em julho de 1997.  

Além do ensino superior, o IMS, com a preocupação de oferecer à comunidade um 

ensino de qualidade em todos os níveis, criou em 1985 o Colégio Metodista, localizado no 

campus Rudge Ramos em São Bernardo do Campo, com os níveis Básico, Fundamental e 

Médio. Em continuidade, foi criado em 1991 o Colégio Metodista de Bertioga, oferecendo 

também os mesmos níveis de ensino que a unidade de Rudge Ramos. Em 2002, uma terceira 

unidade foi incorporada à administração do IMS, localizada na cidade de Passo Fundo, no 

estado do Rio Grande do Sul. 

Durante os últimos anos, conforme levantamento realizado pelo grupo de 

Planejamento Estratégico da UMESP, o maior crescimento do IMS ocorreu no ensino 

superior, representado pela UMESP – Universidade Metodista de São Paulo. Esse 

crescimento foi propiciado pela redução da participação pública nos investimentos e pela 

maior abertura do mercado de ensino superior para as instituições privadas, que passaram a 

crescer aceleradamente, buscando atender à demanda crescente da população por novos 

cursos e vagas. 

Para aproveitar as oportunidades de crescimento, a UMESP definiu uma série de ações 

que tiveram êxito na sua maioria, fazendo com que o número de alunos passasse de 5.100 

para 17.000, entre 1997-2003. Nesse período, a oferta de vagas cresceu 175% e o número de 

ingressantes, 177%, fato que demonstra o sucesso da estratégia adotada para o período. Esse 

crescimento foi viabilizado com a abertura de novos cursos, o aumento do número de vagas, a 

expansão da infra-estrutura e da titulação do corpo docente. Atualmente, com uma estrutura 

multicampi (Rudge Ramos, Planalto, Vergueiro e Guaratinguetá), os cursos estão distribuídos 

em 15 faculdades, com mais de 28 opções de cursos de graduação e 30 programas de pós-

graduação. A seguir algumas tabelas mostram a evolução: 
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Gráficos retirados do documento apresentado à Direção-Geral do IMS pelo grupo do PE em 2002 

Com essa vivência, a UMESP já atingiu uma posição de destaque entre as instituições 

de ensino superior mais conceituadas do Brasil. Por meio de um intenso trabalho voltado ao 

aprimoramento e à melhoria contínua da infra-estrutura, da capacitação dos docentes e 

funcionários, da renovação dos conteúdos e meios didático-pedagógicos, além do acréscimo 

de serviços prestados, a UMESP desfruta, hoje, de uma posição de destaque em várias áreas 

do conhecimento. Muito ainda há que ser feito para que a universidade continue seu processo 

de crescimento e de consolidação.  

Neste momento histórico, a responsabilidade da UMESP, como instituição de ensino, 

pesquisa e extensão, é crescente. Para isso, é preciso renovar-se para oferecer respostas, em 

tempo e com qualidade, às múltiplas demandas da sociedade e, simultaneamente, atuar de 

forma pró-ativa, antecipando-se e induzindo um processo de transformação que contribua 

efetivamente para a formação de uma sociedade mais justa e fraterna, como estabelecido na 

sua Missão: “Participar efetivamente na formação de pessoas, exercendo poder de influência 

e contribuindo na melhoria da qualidade de vida baseada em conhecimento e valores éticos”. 

A aspiração da UMESP nos médio e longo prazos é tornar-se referência pela 

relevância de suas pesquisas e excelência de seus cursos e serviços, conforme descrito na sua 

Visão de Futuro. Tal aspiração não pode ser alcançada sem o engajamento efetivo de cada 

membro da comunidade acadêmica. Um engajamento consciente, respaldado por uma ampla 

compreensão do contexto no qual se insere a Universidade, assim como das suas 

potencialidades e limitações, especialmente visando à superação destas últimas.  

O Planejamento Estratégico da UMESP, a partir das análises dos ambientes externo e interno, 

apresenta-se como um instrumento que irá ajudar a Universidade na construção do seu 

amanhã. Entretanto, não é o único e tampouco deve ser tomado como uma ferramenta rígida 

ou infalível. Elaborado de forma amplamente representativa, o processo de Planejamento 

Estratégico da UMESP, na etapa de implementação deste plano, vem se desenvolvendo desde 

o início de 2003, incorporando a contribuição direta de mais de 50 pessoas, entre gestores, 

professores, funcionários técnicos e alunos. 
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Essas prioridades, acrescidas da Missão e da Visão de Futuro, revelam a essência da 

escolha da UMESP na construção do seu futuro. Sua operacionalização dar-se-á por meio de 

ações centradas em torno de cinco grandes ações estratégicas propostas pelo grupo do 

Planejamento Estratégico da UMESP: “Entendimento profundo da região de atuação; 

Transformação do IMS em uma Comunidade Aprendente; Estruturação do modelo de 

Educação por Toda a Vida; Desenvolvimento do modelo de Inserção Regional; Liderança no 

segmento de atuação”.  

A principal novidade que o Planejamento Estratégico trouxe para a UMESP, mais do 

que os elementos nele definidos, foi o processo de aprendizagem decorrente da elaboração 

coletiva de um projeto de longo prazo. Além disso, a amplitude das orientações possibilita 

ações criativas e profundamente inovadoras em cada área específica.  

Nesse processo, a parte que poderia ser considerada mais fácil (a elaboração do Plano) 

foi concluída no final de 2002. Segue-se, agora, o grande desafio, que é a sua implantação, 

que teve início em 2003 e que evolui para os próximos quatro anos. Para tanto, os grandes 

referenciais para a UMESP no período 2003-2007 pouco valor terá se cada membro da 

comunidade acadêmica não reconhecer, nas suas mensagens, o sonho de continuar 

construindo uma universidade cuja importância seja confirmada na vida de cada professor, 

funcionário e pela sociedade, visando transformar este reconhecimento em ações efetivas 

dentro do espírito de evolução constante que permeia a Universidade. 

Como fruto inicial desse trabalho, tem-se como Visão de futuro do IMS: “Ser 

referência educacional na construção de uma comunidade aprendente, reconhecida nacional e 

internacionalmente por serviços de qualidade e relevância social, com práticas flexíveis, 

criativas e inovadoras”. 

 

5. A Metodologia Empregada para a Realização do Planejamento Estratégico na 

UMESP 

Para que houvesse um melhor aproveitamento da metodologia como um todo, 

entendeu-se que esse processo deveria ser dividido em etapas. A primeira etapa seria uma 

ampla discussão para a montagem do Plano. O Plano deveria conter um nivelamento de 

conceitos fundamentais para se obter uma uniformização de idéias e temas e o descrever dos 

grandes balizamentos que estariam sendo o norte de todo esse trabalho. 

Uma vez que o Plano estivesse concluído, o mesmo deveria ser apresentando e 

debatido posteriormente com o grupo de trabalho. 
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A segunda etapa contemplaria a estruturação dos grupos de trabalho. O Plano seria 

apresentado e discutido e suas intenções deveriam ser tornadas em ações. As ações 

decorrentes dos debates em grupo feitos à luz do Plano seriam levadas então a uma terceira 

etapa: a implantação. Uma vez implantadas as ações, segue-se para a quarta e última etapa: 

avaliar constantemente os resultados obtidos. 

Para cada uma dessas etapas, houve um mecanismo comunicacional que suportou 

todos os momentos, provendo aos integrantes a possibilidade de acompanhar cada atividade 

dentro de uma ampla visibilidade das ações, dos debates e das decisões que foram tomadas. 

A seguir detalha-se cada uma das quatro etapas citadas acima, seus resultados e 

desdobramentos: 

 

5.1. Primeira Etapa: A Montagem do Plano 

Durante doze semanas abrangendo os meses de junho a agosto de 2002, orientado por 

uma metodologia específica de trabalho, foram executadas atividades em grupo, entrevistas 

individuais, reuniões de validação e de aprovação das recomendações, com a participação dos 

membros do Conselho Diretor do IMS, da reitoria da UMESP, da direção dos colégios e 

faculdades e adicionalmente a pastoral universitária. Entendeu-se que esse processo de 

socialização das primeiras discussões proporcionaria um melhor sentimento de 

responsabilidade por parte de todos os integrantes desse processo. Utilizou-se durante toda 

essa fase de montagem do Plano um “processo comunicacional interpessoal”, conforme 

categorias de comunicação apresentadas por Dimbley e Burton (1990, p.21), resultando num 

efetivo meio de interação e participação dos integrantes, gerando ampliação dos horizontes e 

desenvolveu a empatia entre os participantes; focalizou a atenção no que era mais importante, 

mantendo a atenção dos integrantes centrada no desenvolvimento dos trabalhos; aumentou as 

aspirações e expectativas dos envolvidos em relação ao Planejamento Estratégico, o que 

acabou por resultar na criação de um clima favorável para a realização dos próximos passos. 
No momento seguinte, em vista dos primeiros dados coletados, a metodologia 

apontava para um encontro de apresentação e debate dos dados coletados. Esse encontro era 

necessário e de extrema importância, pois a construção coletiva era fator-chave de sucesso. E, 

assim sendo, cerca de quarenta pessoas representando as mais diversas áreas do IMS 

estiveram reunidas durante dois dias, num processo de imersão, na Chácara Flora em São 

Paulo, num movimento amplo de representação, análise e debates, em que se construíram os 

passos iniciais do Planejamento Estratégico. Para essa atividade específica, utilizou-se de 



148 

  

“comunicação em grupo”, conforme Dimbley e Burton (1990, p.21). Temos ainda consoante 

Gary L. Kreeps (1995, p.56): 

a comunicação interpessoal é a forma mais extensa e básica da comunicação 

humana. Em nível intrapessoal pensamos e processamos a informação. A 

comunicação interpessoal se constrói sobre o nível intrapessoal, somando 

outra pessoa à situação comunicativa e introduzindo a dupla relação. A 

comunicação de grupos pequenos, por sua vez, se constrói sobre a interação 

interpessoal, utilizando vários comunicadores e somando as dimensões das 

dinâmicas grupais e relações interpessoais múltiplas para a situação de 

comunicação. 

Entendeu-se que essas foram as melhores estratégias de comunicação para realizar as 

atividades propostas pela metodologia desenvolvida pelo grupo de trabalho do Planejamento 

Estratégico da UMESP, até porque os resultados excelentes desse encontro são descritos a 

seguir, conforme o relatório de reunião do grupo de Planejamento Estratégico: 

1. Foi feita a revisão dos Valores Essenciais e Razão Fundamental de 

Existência do IMS, que deu origem a Missão, Visão e proporcionando o estabelecimento de 

Objetivo e Metas. 

2. Houve a definição da Orientação e Ações Estratégicas. 

3. Configurou-se a estruturação dos projetos que irão permitir a efetivação 

das mudanças necessárias. 

Para que se pudesse dar seqüência à metodologia de trabalho, algumas reflexões ainda 

tinham de ser feitas sob os seguintes aspectos: 

 
Gestão e Governança Corporativa 

Uma das demandas do IMS, ao iniciar o processo de Planejamento Estratégico, foi 

saber como a organização deverá responder de maneira eficiente e eficaz às necessidades de 

tomada de decisão e gestão das mudanças. A avaliação do modelo atual de gestão e 

governança, além de proporcionar a criação de indicadores-chave de desempenho e 

mecanismos para sua obtenção e avaliação, passa a ser uma das ações prioritárias, após a 

definição da orientação estratégica.  

 

Crescimento, Excelência e Sustentabilidade 

Como encontrar o ponto ideal que irá equilibrar as necessidades de crescimento, 

sustentabilidade e excelência? 
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Neste item encontram-se diferentes abordagens para os empreendimentos de ensino 

superior e para os colégios, motivadas principalmente pelas oportunidades apresentadas e 

aproveitadas pelo IMS, dentro da disponibilidade de recursos e de investimentos. 

Em uma avaliação preliminar, identificou-se que as ações tomadas surtiram efeitos 

positivos, porém alguns indicadores – como os investimentos realizados nos últimos anos e a 

demora no atendimento telefônico, por exemplo – alertam quanto à possível deterioração do 

modelo estabelecido. 

Mais uma vez o Planejamento Estratégico, através da sua orientação estratégica, 

mostra a necessidade de rever a direção estabelecida para as mudanças necessárias diante do 

modelo atual. 
Construção do Futuro 

Como construir o futuro? Quais são as competências necessárias? Qual a proposição 

de valor diferenciada para o IMS? Onde deveremos concentrar nossos recursos para garantir o 

crescimento sustentável da nossa organização em um cenário cada vez mais competitivo? 

Para responder a essas questões, o IMS iniciou um processo de reflexão no sentido de 

definir os novos rumos da instituição na busca do atendimento de sua missão de influenciar no 

processo de formação integral das pessoas, através de sua liderança na região de atuação, 

preservando os valores Ético-Cristãos Metodistas. 

 

5.1.1. O Plano Estratégico 
Como resultado dessa primeira fase da metodologia do Planejamento Estratégico na 

UMESP, foi impresso um documento com os principais tópicos e ações estratégicas que 

passou então a ser vivenciado pela instituição, tendo como vetor de mudança os desafios 

Estratégicos para a UMESP no horizonte 2003–2007. O grupo de trabalho percebeu que esse 

seria o melhor caminho para os debates futuros, pois nesse documento estaria registrada a 

informação necessária para dar seqüência às etapas seguintes.  

Nesse momento o grupo de trabalho começava a detalhar a metodologia que seria 

adotada para a consolidação dessa etapa, ou seja, ter-se-ia a consolidação da estratégia global. 

Como muitas foram as proposições iniciais, havia a necessidade de se buscar os próximos 

passos para poder dar seqüência às atividades do Planejamento Estratégico. E, assim sendo, 

após o início da fase de formulação do Plano, apresentou-se à Direção-Geral do IMS o 

contexto de todo o Planejamento Estratégico. Com isso, todos aqueles que participariam das 

próximas etapas iriam ter uma noção clara das atividades futuras, como mostra a figura a 

seguir: 
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5.1.2. Nivelamento Conceitual 

Dentro do processo comunicacional, com o intuito de nivelar conceitos, foi montado 

um seminário aos futuros integrantes dos grupos de trabalho que irão compor a etapa de 

implantação. Nessa fase, apresentou-se a metodologia de Planejamento Estratégico a ser 

adotada ao longo do processo. Dois grandes blocos temáticos foram abordados: os conceitos 

básicos de planejamento e estratégia; os instrumentos e a metodologia. Aqui se tomou o 

cuidado para que as pessoas presentes na reunião, principalmente da área acadêmica, 

pudessem ter um amplo entendimento dos conceitos, dos têrmos técnicos e principalmente 

que todo o processo fosse representativo, envolvendo toda a comunidade. Destaques também 

foram dados no que diz respeito aos projetos pedagógicos que estavam em andamento na 

universidade e à atividade-fim, que são os alunos.  

 

5.1.3. Grandes Balizamentos 

Essa etapa consistiu na realização de novas entrevistas junto aos principais integrantes 

da Reitoria, da Mantenedora e do Conselho Diretor, com o objetivo de ainda recolher 

indicações sobre a Missão e Visão de futuro da Instituição, grandes direcionamentos, 

restrições e expectativas. As entrevistas tiveram um papel fundamental no processo de 

comunicação, pois se realizaram em ambiente fechado, com perguntas direcionadas e 

favorecendo que houvesse tempo suficiente para reflexões, indagações e esclarecer eventuais 

dúvidas. 
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5.1.4. Estudo de Cenários e Diagnóstico Interno 

Esta fase teve por objetivos: 1) mapear as grandes tendências de transformação do 

ambiente externo e de atuação da UMESP, tendo em vista identificar as grandes 

oportunidades e ameaças para a universidade; e 2) mapear o ambiente interno da UMESP, 

visando identificar suas principais forças e fraquezas. Foi realizada com base no documento 

de Cenários Nacionais e do Ensino Superior, o qual foi elaborado por meio de pesquisa 

realizada pelo grupo do Planejamento Estratégico e na resposta ao processo de Avaliação 

Institucional anual que é respondida por professores e alunos.  

 

5.1.5. Análise dos Ambientes Externo e Interno 

Foi preparado pelo grupo de trabalho do PE um material no qual, com base nas 

análises realizadas anteriormente, foram definidas as principais oportunidades e ameaças para 

a UMESP e suas forças e fraquezas. Esses dados foram coletados nas entrevistas e em vários 

documentos que foram apresentados pelos participantes envolvidos. 

 

5.1.6. Oportunidades e Desafios Externos 

Em posse de todos esses dados e informações, o grupo de Planejamento Estratégico da 

UMESP entendeu que o contexto ambiental implica uma série de oportunidades e desafios 

que a Universidade não pode deixar de considerar no estabelecimento de seus rumos futuros e 

na formulação de suas estratégias de atuação, dentre os quais destacam-se: 

 

1. Aumento da demanda por produtos e serviços. As instituições de ensino superior 

enfrentarão, nos próximos anos, fortes pressões para ampliar seu atendimento 

especialmente em relação a: 

• cursos de graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu); 

• cursos e ações dirigidos para a formação permanente, educação continuada e 

aperfeiçoamento profissional; 

• soluções para problemas enfrentados pelos setores produtivos (pesquisas, 

assessorias, consultorias etc.).  

O crescimento da demanda, em grande parte, será produto da conjunção dos 

seguintes fatores: 

• transformações na realidade sociodemográfica e econômica e seus reflexos no 

mercado de trabalho, com o surgimento de novas ocupações e a exigência de 

competências específicas e transversais; 
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• metas estabelecidas pelo MEC, no Plano Nacional de Educação, para a 

educação superior; 

• exigência de maior escolaridade para o ingresso no mercado de trabalho; 

• aumento do número de concluintes do ensino médio; 

• valorização social da educação; 

• atendimento a necessidades de formação específica dos setores produtivos; 

• necessidade de constante atualização por parte dos profissionais.  

2. Disponibilidade de modernos recursos tecnológicos de apoio ao ensino, à 

pesquisa, à extensão e administração. Os avanços nas tecnologias de informação e 

comunicação proporcionam, a preços cada vez mais reduzidos, novos meios e 

instrumentos de apoio ao processo de ensino-aprendizagem e de gestão da educação.  

3. Aproximação com a comunidade e com outras instituições de ensino. Tal situação 

se verifica especialmente em função dos seguintes aspectos: 

• ampliação do relacionamento entre as universidades e as escolas do ensino 

fundamental e médio; 

• reconhecimento, por parte da comunidade, do espaço ocupado pelas 

universidades como centro cultural, de lazer e esporte.  

As transformações nos padrões de ingresso dos alunos no ensino superior, 

como alternativa ao processo de vestibular, levarão a uma crescente ampliação do 

relacionamento das universidades com as escolas, incluindo o surgimento de mais 

espaços para a formação de docentes. Além disso, a comunidade vem buscando uma 

aproximação com a universidade, ao mesmo tempo que valoriza as ações realizadas 

em complementação ao ensino formal, tais como as iniciativas no campo cultural, no 

lazer e no esporte.  

4. Disponibilidade de recursos de organismos públicos e privados, nacionais e 

internacionais, para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. A importância da educação como valor social e exigência econômica, 

acrescida da necessidade de desenvolver pesquisas para que o país melhore o seu 

posicionamento em ciência e tecnologia, facilitará a captação de recursos financeiros 

para as ações educativas, de pesquisa e extensão.  

5. Transformações na regulamentação do ensino superior. O atual processo de 

transformação na regulamentação, ao mesmo tempo que apresenta desafios para as 

IES (Instituições de Ensino Superior), abre novas oportunidades proporcionadas pela 
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política educacional vigente e pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases) no sentido de 

flexibilizar os aspectos de natureza legal, pedagógica e curricular.  

Como ameaças, destacam-se: 

 

1. Acirramento da concorrência nacional e internacional. Há um crescimento 

contínuo no número de instituições ofertando produtos e serviços no ensino superior. 

Algumas delas passam a adotar comportamentos agressivos e pouco éticos, 

determinando padrões de concorrência predatória. Nesse contexto, observa-se o 

crescimento da competição entre as IES e entre essas e o mercado, pelos recursos 

humanos qualificados, levando a uma evasão crescente dos mesmos. Para a UMESP, 

há também o risco de redução da demanda por ensino superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, ainda como exemplos do acirramento do mercado internacional tem-

se que um grupo educacional dos Estados Unidos vai assumir o controle da Universidade 

Anhembi Morumbi, de São Paulo. A Laureate  anunciou que vai comprar 51% da participação 

da universidade paulista. Até então, só uma instituição de ensino superior no Brasil, a 

Faculdade Pitágoras, de Minas Gerais, tinha como sócio um grupo estrangeiro. 

O primeiro vestibular da Universidade Federal do ABC (UFABC) deverá ser no final 

de maio de 2006, para cerca de mil vagas. Os aprovados começarão a ter aulas em setembro 

de 2006, em Santo André, onde deve funcionar o primeiro campus o qual deverá comportar 

em torno de 9 mil alunos. Os restantes 11 mil alunos da UFABC - a lei de criação da federal 

prevê 20 mil alunos - devem estudar em campus a serem criados nas cidades vizinhas.  

 

91,1% de crescimento  

. . 
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2. Instabilidade político-econômico-social. Esta ameaça apresenta evidentes reflexos na 

redução do poder aquisitivo da população. Além disso, o aumento do desemprego e do 

subemprego pode acarretar a diminuição da demanda das IES. A permanência de um 

quadro de instabilidade pode criar dificuldades para o egresso do ensino superior no 

mercado de trabalho, especialmente nas áreas para as quais foi formado, acarretando a 

redução do interesse geral pelos cursos universitários. Acrescente-se a isso o risco de 

mercantilização da educação com queda nos aspectos acadêmicos.  

3. Fim da filantropia. Trata-se de constantes ameaças por parte do poder público de 

eliminação da filantropia para todas as instituições privadas de ensino superior.  

4. Cerceamento da autonomia universitária, forte e inconsistente burocracia 

reguladora do Estado no que tange às políticas de autorização, credenciamento e 

avaliação institucional. Diz respeito ao excesso de regulação sobre o ensino superior, 

agravado pela adoção de critérios arbitrários. Além disso, a manutenção de sistemas de 

avaliação pautados pelo produto, e não pelo processo, constitui-se numa imposição de 

maior ônus burocrático e financeiro às IES privadas.  

5. Mudanças nos valores morais. Este fenômeno traduz transformações nos valores 

sociais, com perda de importância dos aspectos humanos que apóiam a coesão social.  

6. Nível de formação do egresso do ensino médio não-compatível com as 

expectativas de qualidade do ensino superior. Esta situação é fortemente 

determinada pela grande heterogeneidade dos padrões de qualidade do ensino médio, 

resultando num desnível entre o perfil apresentado pelo aluno e aquele esperado pela 

Universidade.  

 

5.1.7. Estudo de Cenários e Diagnóstico Interno 

No decorrer de sua existência, a UMESP construiu e consolidou um conjunto de 

competências que lhe dão sustentação para enfrentar as demandas e transformações 

provocadas pelo ambiente externo e que devem ser preservadas e aprofundadas. Conforme 

levantamento realizado pelo grupo do Planejamento Estratégico, tem-se: 

 

1. Imagem institucional positiva 

Seriedade e tradição de qualidade nas suas ações. Credibilidade frente à sociedade, 

conquistada por meio da presença dos princípios metodistas e da ênfase no 

desenvolvimento de valores humanos. 
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2. Solidez econômica e equilíbrio financeiro 

Possui estabilidade financeira sustentada. Ausência de dívidas que possam comprometer o 

funcionamento e a sustentabilidade da Universidade. Foco dos investimentos voltados 

para as atividades-fim.  

3. Infra-estrutura de qualidade e disponibilidade de tecnologias avançadas para o 

exercício das atividades-fim 

Existência de infra-estrutura adequada ao desenvolvimento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Disponibilidade de tecnologias avançadas para a realização das 

atividades. Investimentos da Universidade voltados ao provimento das necessidades 

diretas dos campi. 

4. Atuação crescente em pós-graduação e pesquisa 

Presença de grupos de pesquisa e programas de pós-graduação consolidados. Possui uma 

variedade de áreas atendidas com reconhecida qualidade das publicações produzidas.  

5. Titulação dos docentes 

Elevado porcentual de mestres e doutores entre os professores da UMESP chegando a 

75% do total. Possui um plano de investimentos da Universidade na capacitação, 

qualificação e retenção dos docentes.  

6. Qualificação dos docentes 

Forte capacidade dos docentes para exercerem com proficiência suas atividades, incluindo 

a geração de conhecimentos por meio de pesquisas e a sua difusão.  

7. Política salarial e benefícios para o quadro de pessoal adequados 

Existência de política salarial competitiva com o mercado e concessão de benefícios para 

o corpo docente e funcional, contribuindo para a retenção do profissional e para o bom 

clima organizacional.  

8. Presença de programas de apoio aos alunos 

Existência de programas de apoio financeiro e de outros benefícios concedidos aos seus 

alunos.  

9. Inserção na comunidade 

Forte presença junto à comunidade por meio de prestação de serviços via Hospital 

Veterinário; Clínicas de Odontologia, Fisioterapia, Psicologia e de exames laboratoriais; 

Agências Experimentais, entre outros.  

10.  Bom clima organizacional 

Predomínio de relações cooperativas e cordiais entre o corpo acadêmico, favorecendo o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas. Adicionalmente, existe um ambiente 
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fraterno entre os integrantes do corpo administrativo. Colaboram, favorecendo esse 

processo, as ações da pastoral universitária que apóia espiritualmente tanto o corpo 

docente, discente e administrativo.  

11.  Potencialidade de integração entre saberes para atendimento às demandas 

emergentes 

Presença do corpo docente com domínio de várias áreas do conhecimento em condições 

de realizarem trabalhos integrados no ensino, na pesquisa e na extensão em consonância 

com as demandas emergentes.  

12.  Quantidade e variedade de cursos e serviços ofertados 

Possui uma oferta de serviços adequada em número e variedade de áreas atendidas na 

graduação e pós-graduação. Com a demanda da comunidade externa próxima em 

crescimento, há potencialidade para criar novos cursos e serviços.  

13.  Localização do Campus Central 

Localização estratégica e privilegiada dos campi, com facilidade de acesso pela via 

Anchieta.  

 

Por outro lado, novos desafios internos surgiram ou estão em formação, para os quais 

a Universidade deve gerar respostas e soluções. Entre os desafios internos a considerar, no 

sentido de sua superação ou solução, destacam-se: 

 

1. Rigidez estrutural e deficiências no sistema acadêmico 

Desatualização do sistema informatizado de ingresso dos alunos, currículos rígidos, 

"inchados" e alguns são pouco integrados com as demandas do mercado. Baixa 

interatividade entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

2. Deficiências no atendimento ao aluno 

Falhas no atendimento ao aluno pelas áreas-meio e demais serviços, gerando filas e 

demora no tempo de resposta. Horários de funcionamento de serviços nem sempre são 

adequados.  

3. Deficiências na comunicação externa e interna 

Políticas de marketing sem um direcionamento focado, como, por exemplo: utilizar-se de 

outdoors, mas em que locais exatamente, ou ainda em quais revistas deveriam sair os 

anúncios da Universidade. Os resultados das primeiras entrevistas mostravam que a 

propaganda institucional não estava sendo satisfatória.   
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Também foi observado, por meio das respostas às entrevistas, que a comunicação interna 

se encontrava em dissonância com as necessidades da Universidade. Os meios e as formas 

utilizados para disseminação de informações internas não se têm mostrado satisfatórios.  

4. Limitada capacitação didático-pedagógica de docentes 

Embora contando com um corpo docente qualificado e titulado, é possível identificarem-

se limitações didático/pedagógicas, especialmente na utilização de modernos recursos 

tecnológicos adotados no processo de construção do conhecimento.  

5. Excessiva dependência das mensalidades 

As mensalidades escolares são a fonte majoritária de captação de recursos da 

Universidade, havendo poucas iniciativas voltadas ao levantamento de fundos por outros 

meios.  

6.   Ausência de uma política de formação, capacitação e avaliação de gestores  

Carência de programas voltados à formação e capacitação dos gestores, bem como 

inexistência de sistemas de avaliação de desempenho.  

7.   Reduzido número de professores em regime integral 

Número desproporcional de professores atuando em regime integral na Universidade em 

comparação com o elevado porcentual de professores horistas, o que prejudica um maior 

comprometimento e disponibilidade docente com a Instituição.  

8.   Elevado número de professores com baixa carga horária 

O quadro docente da Universidade apresenta um número significativo de professores 

horistas, com carga horária insuficiente para a desejável qualidade do processo de 

ensino/aprendizagem.  

9.   Centralização decisória, pouca agilidade administrativa e excesso de burocracia 

Lentidão na tomada de decisões administrativas e acadêmicas. Pouca agilidade na 

condução dos processos.  

10.   Pouco conhecimento e compreensão da Missão, filosofia e objetivos da UMESP 

Pouco compartilhamento, pela comunidade acadêmica, de conhecimentos e práticas 

relativos a Missão, filosofia e objetivos da Universidade. 

11.  Falta de unidade nos procedimentos, padrões e rotinas de gestão 

Falta de políticas para estabelecer critérios, processos e normas, visando a uma maior 

uniformidade das ações universitárias. Ausência de integração entre gestores, produzindo 

heterogeneidade na condução dos processos e no funcionamento das Unidades.  
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12.   Dificuldades no estabelecimento de parcerias 

Empenho limitado no estabelecimento de parcerias com empresas públicas e privadas e 

instituições de ensino, pesquisa e serviços.  

13.   Ausência de políticas de relacionamento voltadas para ex-alunos, alunos e seus 

familiares e clientes potenciais 

Pouco empenho da Universidade na manutenção do relacionamento com ex-alunos. 

Limitações para estabelecer relacionamentos mais consistentes com alunos, seus 

familiares e clientes potenciais.  

14. Dificuldades de acesso ao campus central em horários críticos  

O acesso à Universidade, especialmente em "horários de pico", vem sendo dificultado por 

problemas de congestionamento, em conseqüência de um maior fluxo de veículos.  

 

5.1.8. Pesquisa Qualitativa 

Foram analisados todos os dados da Avaliação Institucional, os Planos de 

Desenvolvimento Setorial, Estatuto e Regimento da UMESP e adicionalmente o Plano de 

Desenvolvimento Institucional. Essa pesquisa aos documentos citados foi de fundamental 

importância para se avaliar também a possibilidade de existência de lacunas na execução dos 

processos administrativos internos versus a estrutura organizacional e cultura vigente e poder 

fazer, ainda, um amplo diagnóstico das ações que poderiam estar pendentes. 

 

5.1.9. Formulação Estratégica Global 

Com o levantamento da situação atual, abordando aspectos de natureza econômica e 

de natureza organizacional e observando-se aspectos da natureza cognitiva e de natureza 

institucional, foram estabelecidas as grandes orientações que a direção da UMESP e a 

mantenedora estabeleceram para a condução do futuro da Universidade, definindo como 

parâmetros macros para a condução de suas ações estratégicas o que segue: 

 

1. Escopo do planejamento estratégico 

O Planejamento Estratégico limita-se à UMESP, não incluindo nesse primeiro 

momento, os colégios que fazem parte do IMS. 

2. Preservar a identidade Metodista 

Em primeiro lugar, é preciso sempre levar em conta que a UMESP é uma 

Universidade confessional e que, por esta razão, tem uma missão que inclui, mas 

transcende, a boa preparação profissional dos alunos, incorporando a preocupação 
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com sua formação como cidadãos honestos, solidários e com fortes valores morais e 

religiosos. Este deve ser um dos grandes diferenciais, senão o principal diferencial que 

a UMESP deve oferecer aos seus alunos. Ser uma instituição Metodista, educadora e 

evangelizadora, capaz de dar uma boa formação profissional e também capaz de 

transmitir valores éticos e morais para o exercício pleno da cidadania.  

3. Cuidar da satisfação e integração dos alunos 

O aluno é o foco principal da razão de ser da UMESP. Logo, a qualidade de sua 

formação e sua satisfação e o senso de pertença são prioritários para a Instituição. A 

UMESP deve considerá-lo não só como cliente, mas também como agente ativo de 

seu aprendizado e desenvolvimento e como membro central da vida universitária. 

Cuidar da escuta ao aluno, cultivar seu engajamento na universidade e torná-lo co-

responsável pela qualidade dos resultados individuais e institucionais, inclusive em 

avaliações como o "SINAES", é dever de todos os professores, funcionários e gestores 

da UMESP e deve constituir foco prioritário do Planejamento Estratégico. Ainda neste 

campo, cabe valorizar as Representações Estudantis, respeitá-las e, com elas, manter 

um relacionamento construtivo na vida universitária. 

4. Cultivar e estreitar os vínculos com os ex-alunos 

Aproximar-se dos ex-alunos, fazê-los partícipes da vida da Universidade, valorizar a 

Associação dos ex-Alunos, incluí-los como foco prioritário de programas de educação 

continuada, tornar acessíveis as facilidades dos campi. Enfim, tê-los mais perto da 

UMESP. 

5. Priorizar a qualidade 

A UMESP deve assumir a qualidade do ensino como uma prioridade essencial. Esta 

exigência também deve ser estendida às atividades de pesquisa e extensão, bem como 

às atividades-meio.  

6. Motivar, engajar e reter os bons professores 

Os professores são os principais agentes da realização da missão da UMESP. Por isso, 

é dever e prioridade da Instituição e de seus gestores manter um esforço constante, 

criativo e amplo, no sentido de reter os bons docentes e cultivar sua motivação e seu 

comprometimento com a Universidade, suas atividades e seus alunos. Neste sentido, 

manter o investimento e o esforço na qualificação dos docentes, funcionários e 

gestores e na retenção dos melhores talentos.  
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7. Reduzir a quantidade de professores com baixa carga horária 

O quadro docente da UMESP, que vem sendo vigorosamente qualificado, ainda conta 

com uma quantidade significativa de professores com baixa carga horária. Sem ignorar 

a sua contribuição à Universidade, e também levando em consideração que em 

diversas áreas há muitos bons profissionais com baixa disponibilidade de horas, a 

perspectiva estratégica correta é reduzir, gradativamente, a participação dessas 

categorias no quadro docente da instituição e ampliar o quadro de docentes em tempo 

integral, de acordo com as exigências da LDB.  

8. Consolidar a educação a distância (EAD) 

A UMESP vem fazendo um grande esforço técnico, gerencial e financeiro nesse 

terreno e ocupa, atualmente, uma boa posição em termos de infra-estrutura adequada e 

oferta de cursos. Foi também uma das pioneiras ao encaminhar ao MEC o pedido de 

autorização para oferecer cursos de graduação a distância. No entanto, é preciso 

redobrar a atenção nesse campo, pois ainda pairam muitas incertezas a respeito. A 

educação a distância é uma opção estratégica definitiva da UMESP, pelo que tem de 

portador de futuro. Mas o que já foi conseguido até hoje é muito pouco, em face das 

imensas potencialidades existentes e considerando a rápida obsolescência tecnológica 

que predomina nesse campo. Para assegurar o crescimento da EAD da UMESP em 

bases sustentáveis, deve ser intensificado o esforço de planejamento, acompanhamento 

e gestão do seu desenvolvimento em geral e de cada iniciativa específica. Parcerias 

com outras IES deverão ser buscadas para compartilhar custos, aglutinar competências 

e ampliar mercados. Os ganhos de qualidade e benefícios didáticos e pedagógicos 

conquistados na EAD devem ser, na medida do possível, transferidos para o ensino 

presencial, que é, e continuará a ser ainda por muitos anos, a atividade principal da 

Universidade.  

9. Garantir a qualidade e a sustentabilidade da pós-graduação stricto sensu e da 

pesquisa 

A UMESP oferecerá programas de Mestrado e Doutorado de alto padrão e manterá 

atividades de pesquisa de relevância e qualidade reconhecidas em nível nacional e 

internacional. Mas, sendo uma universidade privada, não pode descuidar-se da 

sustentabilidade de tais atividades, compatibilizando-as com a capacidade de a 

Universidade gerar diretamente ou captar os recursos necessários para sua sustentação. 

Por isso, impõe-se limitar a expansão dos mestrados e doutorados, dimensionando-os 

segundo a lógica de um modelo de sustentação "piramidal" – uma ampla e 
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diversificada base de graduação de qualidade para sustentar um topo bem menor, mas 

de excelência –, e focalizar a pesquisa com precisão e seletividade, para concentrá-la 

em número limitado de linhas de trabalho, nas quais a UMESP demonstre maior 

vocação e potencialidade.  

10. Sintonizar a oferta de cursos e programas com as demandas emergentes da 

sociedade e do sistema produtivo 

O perfil da oferta de ensino, pesquisa e extensão da UMESP deve evoluir em sintonia 

com as necessidades da sociedade e do sistema produtivo. Neste sentido, é essencial 

mapear sistematicamente as ocupações e os mercados emergentes e tornar a oferta 

capaz de atender rapidamente a essas necessidades. E, ao mesmo tempo, descontinuar, 

de forma planejada e organizada, os cursos e as atividades de baixa demanda, por 

obsolescência ou outros motivos não-conjunturais. 

11. Crescer de forma ordenada e auto-sustentável 

Nos últimos anos, a UMESP experimentou um crescimento amplo e acelerado na sua 

estrutura física, nos seus programas e no número de alunos. A perspectiva para os 

próximos anos é de acentuação do crescimento da demanda por ensino superior, em 

virtude do forte aumento do número de concluintes do ensino médio. Mas a maior 

parcela desse crescimento concentra-se nas pessoas de baixa renda (o que representa 

uma conquista social), que apresentam uma menor capacidade de pagamento das 

mensalidades. É preciso definir um posicionamento estratégico claro da UMESP em 

relação a essa demanda: se a Universidade optar por atendê-la, deve fazê-lo de forma a 

não comprometer a sua solidez financeira. Por outro lado, o crédito educativo oficial 

enfrenta dificuldades e incertezas. Atender à expansão da demanda de forma 

sustentável implica estabelecer patamares de preços acessíveis, mas que não 

comprometam a Instituição, além de evitar o crescimento da inadimplência, 

encontrando formas criativas de financiamento dos que não têm capacidade de 

pagamento. O Programa de Bolsas da UMESP, a partir dos recursos resultantes da 

filantropia, é uma importante alternativa, mas está sofrendo ameaças. São desafios que 

se colocam para o Planejamento Estratégico para os próximos anos. 

12. Fazer a expansão física de forma seletiva, planejada e controlada 

A UMESP já é multi-campi. Novas expansões poderão ser consideradas. No entanto, é 

preciso aprimorar – em curto prazo – o planejamento e a gestão dessa expansão, para 

que ela ocorra de maneira seletiva, racional (em tempo hábil e a um custo mínimo) e 
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sob controle. Neste sentido, é preciso melhorar e ampliar as capacidades gerenciais 

existentes para tornar essa expansão mais organizada e adequadamente harmonizada.  

13. Racionalizar e otimizar 

A Universidade precisa desenvolver programas de racionalização e otimização. Na 

parte de infra-estrutura física e sua operacionalização, são importantes ações de 

redução de despesas, como em obras e conservação, energia elétrica, água, telefonia 

etc. Na parte acadêmica, é preciso racionalizar a formação de turmas. Além do 

aprimoramento dos métodos de formação das turmas, deve-se intensificar a oferta de 

disciplinas isoladas, dentro da perspectiva da educação continuada ou do ensino 

seqüencial, buscando minimizar ociosidades.  

14. Assegurar a manutenção e a sustentabilidade da Universidade 

Manter a UMESP econômica e financeiramente saudável, capaz de sustentar suas 

atividades essenciais, sem abrir mão da busca da qualidade, é um desafio prioritário 

para o Planejamento Estratégico. Isso, em face de um contexto externo de 

intensificação da concorrência, com a multiplicação da quantidade e diversidade de 

instituições de ensino superior.  

15. Zelar pela imagem e conceito da instituição 

O bom conceito da UMESP, junto a seus alunos e familiares, professores, 

funcionários, ex-alunos, empresas, instituições governamentais, no meio acadêmico e 

na sociedade em geral, é um dos mais importantes ativos intangíveis da Instituição. 

Manter e melhorar sua imagem e seu conceito deve ser responsabilidade de todos. 

Especialmente relevante, neste campo, serão o gerenciamento da imagem, a definição 

de critérios para sua utilização e a dosagem de sua exposição na divulgação e 

promoção institucional e de produtos e serviços da Universidade, através de uma 

política consistente de marketing e de comunicação. 

16. Intensificar a presença junto a escolas do ensino médio e os vínculos e alianças 

particularmente com a Igreja Metodista 

Diante das ameaças de perda de mercado e levando em conta o diferencial da UMESP, 

é necessário e oportuno conceber, no Planejamento Estratégico ou nos seus 

desdobramentos, alternativas eficazes e de baixo custo para intensificar a visibilidade 

da UMESP junto aos estudantes secundaristas em geral e, em especial, junto às igrejas 

Metodistas. Mais do que isso, é preciso desenvolver uma aproximação efetiva a essas 

instituições, tanto para compartilhar boas experiências como para explorar 

possibilidades de sinergia e de atuação conjunta.  
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17. Intensificar a segurança e prevenir o uso de drogas nos campi 

O aumento da violência urbana e da insegurança, assim como a disseminação de 

drogas, é um fenômeno característico e preocupante do Brasil contemporâneo e que 

também constitui uma ameaça para todos. Deve-se, portanto, assumir uma postura 

proativa em relação a essa ameaça. Nesse campo, a prioridade é intensificar o trabalho 

preventivo, apoiando firmemente atividades antidrogas realizadas por grupos de 

professores e funcionários. Os cuidados e a segurança nos campi, especialmente nos 

estacionamentos, merecem especial atenção.  

18. Manter o esforço de preservação da filantropia 

A possibilidade de perda da filantropia é uma ameaça constante, que impõe à UMESP 

restrições administrativas e situações paradoxais, cuja gestão é trabalhosa e 

complicada. É inegável que a filantropia constitui uma relevante fonte de recursos para 

a sustentação de inúmeras atividades de cunho social, mormente a concessão de bolsas 

de estudo a fundo perdido pelo programa de bolsas da Metodista. Por isso, tem havido, 

e deve continuar existindo, um grande empenho no sentido de preservar a UMESP 

como instituição filantrópica. No entanto, no Planejamento Estratégico, a contingência 

de a Universidade perder esta condição não deve ser ignorada, e alternativas de 

resposta devem ser avaliadas.  

19. Aprimorar e agilizar a organização e a gestão da Universidade 

Em face do cenário de mudanças cada vez mais aceleradas, que exige decisões rápidas 

e alta flexibilidade institucional, é prioridade racionalizar a estrutura e modernizar os 

métodos para dar agilidade e melhorar a qualidade de gestão da UMESP. 

Simplificação de estruturas, automação de procedimentos repetitivos padronizáveis, 

capacitação dos funcionários e gestores e melhoria da gestão acadêmica devem fazer 

parte da agenda estratégica da Universidade para os próximos anos. As atividades 

colegiadas devem ser repensadas e simplificadas, e a burocratização deve ser reduzida.  

20. Profissionalizar e qualificar o corpo dirigente 

Uma gestão ágil e eficaz pressupõe que os cargos gerenciais sejam ocupados por 

pessoas com habilidades e competências para tanto, ou seja, por profissionais 

competentes. Treinar e manter qualificado o atual corpo dirigente e preparar um 

processo de renovação gradual dos quadros, segundo a evolução natural das 

necessidades gerenciais, deve ser um item da agenda estratégica da UMESP para os 

próximos anos.  

 



164 

  

5.1.10. Detalhamento da Estratégia Global 

Em posse do que foi exposto acima e para cumprir sua Missão e realizar a Visão de 

Futuro em consonância com as oportunidades e ameaças que o ambiente externo e interno 

evidencia, a UMESP pautará seus esforços, segundo as seguintes orientações estratégicas 

básicas formuladas pelo grupo do Planejamento Estratégico: 

 

Consolidação e expansão da graduação, pós-graduação e extensão, com foco na primeira 

• Considerando a trajetória da Universidade, e sem ignorar a importância das demais 

áreas de atuação, a grande ênfase será pautar seus investimentos e atenção na 

consolidação, qualificação e expansão planejada dos cursos de graduação e de pós-

graduação stricto sensu, nesta ordem de prioridade.  

• A oferta de cursos e programas em nível de pós-graduação lato sensu, educação 

continuada e demais modalidades de ensino, bem como de serviços, ocorrerá de forma 

seletiva, segundo demandas específicas e/ou oportunidades que se façam presentes. 

 

Crescimento com sustentabilidade 

• A próxima década ainda será de crescimento para a UMESP, tanto em número de 

alunos quanto em cursos ofertados.  

• O crescimento no número de alunos a distância também será expressivo.  

• A UMESP dará continuidade à atual política de crescimento focado, estabelecendo-se 

que, até o fim da década, existam novos campi em funcionamento pleno, respeitado o 

princípio da sustentabilidade.  

• A adequação dos espaços atuais e a implantação dos novos campi serão conduzidas de 

forma planejada, buscando-se aproveitar o potencial de demanda por ensino superior 

presente nas áreas específicas e atender a seus alunos com maior comodidade e 

produtos de qualidade.  

• O conjunto das ações deverá garantir a sustentabilidade e o equilíbrio econômico-

financeiro da Instituição.  

 

Diferenciação pela qualidade nos produtos e serviços, atualização e inovação, integração 

entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o exercício de ações solidárias 

• Todos os cursos e serviços ofertados pela UMESP deverão pautar-se por critérios de 

qualidade acrescidos da preocupação constante com a atualização e inovação nos 

conteúdos, infra-estrutura, atendimento e suporte.  
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• A constante integração e interatividade entre ensino, pesquisa e extensão será um forte 

elemento de diferenciação da UMESP.  

• Será perseguida a interação efetiva com a comunidade, por meio de ações solidárias e 

de um processo de evangelização, com base no valor humano de alunos, funcionários 

e docentes.  

 

Adoção de postura estratégica seletiva e empreendedora 

• A UMESP pautará suas ações por uma postura estratégica seletiva, definindo, com 

clareza e precisão, os espaços que irá ocupar, respeitados os padrões elevados de 

qualidade na oferta dos produtos e serviços.  

• Ao mesmo tempo, a configuração das potencialidades da Universidade permite que, 

uma vez definidas as escolhas, a UMESP se lance no mercado com vigor na ocupação 

dos espaços, sem abrir mão de seus valores essenciais. Dessa forma, a implantação de 

novos campi, a consolidação da pós-graduação, o crescimento da EAD, entre outros 

elementos, serão objeto de um amplo esforço estratégico. 

 

Indução e apoio à criação e consolidação de áreas ou núcleos de excelência na 

Universidade 

A UMESP apoiará a consolidação de áreas ou núcleos de excelência que surjam de 

forma espontânea na Universidade (pela agregação de pesquisadores, relevância das 

pesquisas, parcerias firmadas etc.), bem como estimulará o desenvolvimento e a consolidação 

de áreas ou núcleos com base em critérios de prioridade, que incluirão, entre outros, os 

seguintes atributos: 

• a capacidade das áreas ou núcleos em contribuir para a sustentabilidade da Instituição;  

• potencial de expansão e crescimento;  

• possibilidade de responder aos desafios apresentados pela realidade social e produtiva;  

• tendências de transformação futura.  

 

Consolidação e expansão da educação a distância 

• A UMESP também irá investir na integração e otimização das potencialidades 

existentes, tanto de recursos humanos quanto de infra-estrutura, para a oferta de 

serviços em nível de graduação, pós-graduação e extensão.  
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5.1.11. Consolidação da Estratégia Global 

 O processo de Planejamento Estratégico teve como principal característica a ampla 

adesão e participação de todos os seus dirigentes dentro de um processo de representatividade 

dos diversos segmentos da instituição, dentro de um movimento que mobilizou diretamente 

cerca de cinqüenta pessoas durante os seus dois primeiros anos de ação, além dos apoios 

técnicos e administrativos. Muitos participantes multiplicaram entre seus subordinados e 

colegas as consultas e conclusões, o que significa dizer que, na prática, o processo envolveu 

um número substancialmente maior de pessoas.  

 Logo, nesta última fase dessa primeira etapa de construção do Plano foram revistos e 

consolidados os aspectos relativos à formulação da estratégia global, a seleção das estratégias 

por objetivos e uma primeira aproximação das estratégias prioritárias e das ações / projetos a 

serem desenvolvidos no curto prazo. 

 

5.2. Segunda Etapa: A Formação dos Grupos de Trabalho  

Durante essa etapa, no início de 2003, o trabalho e os esforços requeridos para 

executar o planejado são, freqüentemente, superpostos às atividades e responsabilidades dos 

envolvidos no processo. Quando as pressões e crises do dia-a-dia exigem mais tempo e maior 

dedicação das pessoas, as tarefas e as preocupações relativas ao nível estratégico tendem a ser 

postergadas, a despeito das boas intenções e dos compromissos anteriormente assumidos. 

Logo, a escolha dos líderes de cada grupo de trabalho levou para um perfil de solucionador de 

conflitos entre as necessidades inerentes à construção do futuro, como proposto pelo 

Planejamento Estratégico, e as atividades cotidianas da Universidade. 

A participação dos responsáveis e dos executores no desdobramento dos objetivos e 

estratégias, contidos no Planejamento Estratégico, em planos de ações permite um 

aprofundamento nas decisões planejadas, propiciando um comprometimento maior com sua 

execução. No entanto, ainda que se amplie o número de participantes diretos, eles 

representarão uma fração relativamente pequena do universo que compõe a UMESP. 

Portanto, para manter o clima e o foco no planejamento, é fundamental que o núcleo inicial de 

executores, formado pelos líderes e sua futura Equipe de Implantação, seja ampliado 

gradativa e substancialmente. O detalhamento dos planos de ação é uma boa oportunidade 

para envolver mais pessoas. Segundo Dimbley e Burton (1990, p.111), temos que “há duas 

razões para que as pessoas formem grupos: a) para conquistar um objetivo comum; b) ter o 

sentimento de aliança comum”. Ainda segundo os autores:  
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Um grupo de pessoas, formado para alcançar determinada tarefa, assume, no 

mínimo, o interesse comum de seus membros. Mas, geralmente, há muitas 

diferenças entre os seus membros individuais, o que torna seu 

relacionamento e sua comunicação difíceis. Em tais circunstâncias os 

membros do grupo normalmente procuram uma estrutura formal com a qual 

todos concordam. Todos devem concordar com os objetivos e intenções, 

onde as responsabilidades devem ser distribuídas (1990, p.112). 

O primeiro passo então foi o de instituir um Comitê Executivo do Projeto composto 

pelo reitor; dois vice-reitores; diretor de tecnologia; assessoria de comunicação, finanças e 

adicionalmente uma diretoria de faculdade e da assessoria de planejamento. Cabia a essa 

formação inicial de pessoas escolher os oito futuros líderes que estariam compondo os três 

programas balizadores do Planejamento Estratégico e das cinco forças-tarefa que auxiliariam 

na consolidação de ações mais operacionais. Ao CES – Comitê Executivo do Superior do 

projeto do Planejamento Estratégico também cabe assegurar a implantação do Planejamento 

Estratégico na Universidade, garantindo que a estratégia global seja concretizada. Finalmente, 

o CES asseguraria um nível de comunicação igualitário entre todas as áreas de representativas 

da UMESP que estariam não somente presentes nos assentos do CES, mas estariam também 

se fazendo representar nos mais diversos assentos dos grupos de trabalho. Esses cinco outros 

grupos de trabalho ou forças-tarefa teriam como responsabilidade concretizar os diversos 

objetivos operacionais que foram originalmente propostos na etapa de construção do plano. 

A figura a seguir mostra o balizamento da orientação estratégica, destacando a tríade 

Educação por Toda a Vida – Comunidade Aprendente – Inserção Regional, que formam os 

três programas mestre do PE: 
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A figura abaixo mostra os oito grupos de trabalho: 
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Assim que o Comitê Executivo Superior do projeto foi instalado e os líderes, 

escolhidos, houve um primeiro encontro com esses líderes de cada um dos oito grupos de 

trabalho, provendo os mesmos de insumos para a discussão e reflexão sobre o planejamento 

de cada programa e de cada força-tarefa, criando as condições necessárias para discussão, 

reflexão e validação de um Plano Operacional Integrado. Nesse encontro foi possível perceber 

que houve um compartilhar de pensamentos, sentimentos, opiniões, informações e 

experiências entre os participantes, em que o processo de comunicação interpessoal – em que 

as pessoas se interagem frente a frente – provou ser a melhor maneira de realizar essa 

atividade.    

Como resultado desse encontro, tem-se que o Plano Operacional Integrado se 

constituiu em um documento de referência para o desenvolvimento prático do Planejamento 

Estratégico, garantindo um correto acompanhamento e entendimento por parte do Conselho 

Diretor, do Comitê Executivo, dos participantes do projeto até esse momento e do IMS como 

um todo. Esse documento passou a ser a primeira comunicação oficial dessa fase e um grande 

balizador das ações a serem desempenhadas, pois o mesmo é constituído de um modelo 

sistêmico do Planejamento Estratégico, destacando os elementos que o constituem, e 

relacionado a estes elementos, as atividades relativas de cada programa e força-tarefa, 

destacando-se os objetivos a serem alcançados, suas respectivas metas e um cronograma de 

trabalho.  

Uma vez analisado cada programa e força-tarefa, é importante que se estabeleça o 

modelo de relacionamento entre as atividades que devem ser desenvolvidas por cada grupo, 

bem como se estabeleça o processo comunicacional entre eles. Esse processo comunicacional 

visa garantir a delimitação das fronteiras para que não haja sobreposições de atividades, nem 

lacunas no trabalho entre os grupos, e serão ainda mais facilmente compreendidas essas 

atividades, à medida que seja estabelecida uma visão holística da orientação estratégica e de 

que forma esta pode ser estruturada em sua execução. 

A próxima fase cabia a cada líder indicar os futuros integrantes de seu grupo de 

trabalho. Uma vez indicados os nomes e o CES confirmado, era necessário realizar um 

primeiro encontro em que todos os envolvidos pudessem estar presentes. Em conseqüência 

desse movimento, o Plano Operacional Integrado detalhado foi concebido a partir de uma 

imersão nas dependências do Campus Planalto, onde todos os integrantes já divididos pelos 

três programas e as cinco forças-tarefa puderam ler todo o material já impresso sobre o 

Planejamento Estratégico. Esse passo foi fundamental para novamente uniformizar conceitos 

e socializar mais amplamente a Visão, Missão e os macroobjetivos que se pretendia atingir em 
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todo esse processo do pensar estrategicamente toda a UMESP. Nesse encontro de dois dias, os 

mais de quarenta participantes puderam debater, refletir e propor um cronograma de 

trabalhos, objetivos específicos para seu grupo de trabalho e ainda fazer sugestões para 

promover uma maior sinergia de ações. Também ficou estabelecido que encontros presenciais 

quinzenais dos líderes com a assessoria de planejamento seria necessário, pois nessas reuniões 

seriam discutidos o desenvolvimento das atividades em andamento e os debates sobre 

movimentos que poderiam ser superpostos ou até conflitantes entre si, uniformizando assim 

não somente as atividades, mas todas as informações.  

 

5.3. Terceira Etapa: A Implantação 

Nessa etapa um maior envolvimento com o Planejamento Estratégico de toda a 

comunidade a qual pertence a UMESP é fator-chave de sucesso. É responsabilidade de todos 

aqueles que estão envolvidos com os grupos de trabalho e com esse processo a leitura e o 

exame detalhado do Plano Operacional Integrado, num exercício de reflexão para poder 

debater e compreender os elementos ali contidos. Não se poderia implantar um Plano que não 

se conhece a fundo ou com o qual não se esteja envolvido. Como parte desse processo de 

socialização, foi implantando na rede interna (Intranet) um repositório onde todos os 

documentos, apresentações, atas, relatórios etc pudessem ser arquivados e que todos os 

integrantes de cada grupo de trabalho tivessem acesso. 

Nesse sentido, o processo comunicacional foi metódico, conceitual, sistemático e 

processual, visando a uma ampla disseminação e firme assimilação da cultura do pensar e do 

planejar estratégico entre todos os envolvidos. Com tais objetivos, somente durante o ano de 

2004 foram realizadas inúmeras atividades, destacando-se 96 reuniões com os grupos de 

trabalho; 16 seminários, com um total de 500 participantes aproximadamente; além de 

reuniões internas e contatos com vários setores da Universidade no sentido de assegurar a 

adequada implementação do Planejamento Estratégico. 

Essa etapa de implantação é reconhecida por teóricos e práticos do Planejamento 

Estratégico como a de maior dificuldade, quando a energia a despender tende a ser bem maior 

do que na etapa de elaboração inicial dos trabalhos. Para a força-tarefa intitulada 

“Comunicação e Integração”, no entanto, as dificuldades enfrentadas nessa etapa de 

implantação foram absolutamente previsíveis e esperadas. Na realidade, a ausência de 

dificuldades seria uma surpresa. A “turbulência” do processo é normal, pois é indicadora de 

processos de mudanças, naturais em uma implementação de planos estratégicos. Mudanças 

essas que podem desacomodar procedimentos, estruturas, relações de poder etc. A incerteza 
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gerada pelo desconhecimento do “novo” leva a modificações em comportamentos e expõe 

“anseios”, “desejos”, “aspirações” e “angústias”, que eventualmente se mantinham 

acobertados pela imobilidade da ausência de mudanças. 

Esse processo de implantação tem ainda de percorrer outras fases. Entre essas, será 

necessário distinguir, entre as ações apresentadas pelos grupos de trabalho, aquelas que são 

efetivamente estratégicas daquelas essencialmente operacionais, o que invariavelmente 

produzirá ações de comunicação distintas. Também será necessário submeter essas ações dos 

grupos de trabalho a uma consolidação e “consistência institucional” junto às Vice-Reitorias e 

Reitoria. Seria imprescindível comprometer toda a estrutura da Universidade na efetivação 

das ações estratégicas, e não apenas nos grupos de trabalho. A figura a seguir mostra a 

distribuição de papéis e responsabilidades do projeto como um todo: 
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E, assim, cada grupo de trabalho foi se desenvolvendo, criando, produzindo normas e 

procedimentos, redesenhando processos, enxugando estruturas burocráticas, entre muitas 

outras ações, a fim de poder atingir os objetivos iniciais do Planejamento Estratégico. Nesse 

trabalho, o foco de estudo é uma das forças-tarefa que se denomina Comunicação e 

Integração. Mas, antes de detalhar esse foco do estudo, é pertinente entender a última etapa da 

metodologia do Planejamento Estratégico. 

 

5.4. Quarta Etapa: Avaliar Constantemente 

Nessa etapa temos que o controle do projeto se faz necessário para assegurar a 

realização das metas e desafios estabelecidos anteriormente, envolvendo processos de 

avaliação de desempenho das atividades desenvolvidas com vistas a comparar o desempenho 

real com os objetivos iniciais, a fim de ser possível tomar uma ação corretiva provocada pelas 

análises efetuadas. É aconselhável que o controle e a avaliação sejam realizados em cada 

momento no desenvolvimento do processo do Planejamento Estratégico, pois pode haver a 

adição de informações que desenvolvam ciclos futuros para a concretização das metas. 

Isso acaba por levar à necessidade de estabelecer alguns critérios de avaliação do 

planejamento. Um plano nunca é inflexível. Partindo do ponto de vista de que diversos fatores 

podem alterar o curso do Planejamento Estratégico, se faz necessário estabelecer algumas 

ferramentas para realizar o controle, dentre as quais se pode citar a utilização de gráficos de 

controle do tempo – como o gráfico de Gantt – e também verificar o orçamento previsto 

versus o realizado. Assim, o controle consiste em um processo que guia a atividade exercida 

para um fim previamente determinado. A essência do controle reside em verificar se a 

atividade controlada está ou não alcançando os resultados esperados. Quando se fala em 

resultados desejados, pressupõe-se que eles sejam previamente conhecidos. Assim, o controle 

é a função que monitora e avalia as atividades e seus resultados para assegurar que o 

planejamento, a organização e a direção do projeto sejam bem-sucedidos. E para isso, quanto 

mais completos, definidos e coordenados forem os planos iniciais, mais fácil será o controle 

posteriormente. 

Chiavenato e Sapiro (2003, p.373) citam que “em nível corporativo efetua-se o 

controle estratégico; em nível intermediário faz-se os controles táticos; em nível operacional, 

os controles operacionais, cada qual dentro de sua área de competência”, sendo que “o 

processo é o mesmo para todos os níveis: monitorar e avaliar incessantemente as atividades”. 

O controle é basicamente um guia em que as atividades exercidas são monitoradas 

para garantir a continuidade do que havia sido previamente estabelecido, porém, se os fatores 
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externos fazem com que haja necessidade de mudança imediata de rumo, o controle permite 

que isso aconteça. Para que se tenha um plano de controle e avaliação dos resultados, é 

necessário estabelecer os objetivos ou padrões de desempenho iniciais; avaliar ou mensurar o 

desempenho atual; comparação do desempenho atual com os objetivos  ou padrões 

estabelecidos; tomada de ação corretiva ou de adaptação para corrigir possíveis desvios ou 

anormalidades, em que o processo de controle se caracteriza pelo seu aspecto cíclico e 

repetitivo. 

Para Mintzberg (2004, p.173) em seu livro Ascensão e Queda do Planejamento 

Estratégico comenta que “é inútil afirmar que qualquer ambiente é permanentemente 

turbulento ou estável: os ambientes estão sempre mudando em algumas dimensões e sempre 

permanecem estáveis em outras”. O autor afirma que devemos estar avaliando 

permanentemente o ambiente e os processos da organização, porém sem a percepção de que 

há turbulência em tudo ou que não se deve avaliar as ações. Os extremos desse fato geram 

conflitos dentro do Planejamento Estratégico, ou por falta de informações que levam o plano 

ficar totalmente estático, ou então devido à percepção da ausência de caminhos claros e 

estáveis devido às turbulências; não é possível propor e conseguir resoluções, pois se está de 

forma amiúde ajustando todas as ações do Planejamento Estratégico. Entende-se assim que a 

cultura da organização, a sua história e a posição no mercado, entre outros fatores, podem 

determinar a ênfase que se quer dar na abordagem de avaliação e monitoramento das ações, 

pois, segundo esse mesmo autor: “as mudanças que parecem turbulentas para as organizações 

que dependem muito de planejamento podem parecer normais, até bem-vindas” 

(MINTZBERG, 2004, p.175). 

Em resumo, embora os planos de avaliação possam estimular a ação corretiva ou de 

adaptação, também podem paralisá-la, pois se investe tanta energia para tramar os novos 

rumos que acabam por exigir tanto comprometimento daqueles que devem agir, que as 

providências necessárias simplesmente não são tomadas, gerando uma paralisia 

organizacional.  O monitoramento da implementação do plano exige a definição de três tipos 

de indicadores: i) indicadores de resultados, por meio dos quais se busca medir o alcance das 

metas físicas (e/ou financeiras) do planejamento; ii) indicadores de processo, que buscam 

verificar o desempenho das atividades-meio (de caráter, sobretudo gerencial), que 

condicionam a capacidade das instituições em se mover em direções aos seus objetivos; e iii) 

indicadores contextuais, que buscam acompanhar a evolução das condições externas que 

embasaram o planejamento. Além dos indicadores, o sistema de monitoramento deverá prever 
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os fluxos operacionais através dos quais as informações necessárias ao monitoramento 

possam ser sistematicamente captadas e direcionadas aos responsáveis pela gestão 

institucional. A revisão do planejamento deverá estar orientada pelas informações obtidas por 

meio do monitoramento e deverá ter um caráter periódico e sistemático, de forma a evitar o 

surgimento de gaps entre as diretrizes estabelecidas no plano e a realidade concreta das 

organizações e dos contextos nas quais elas atuam. Nesse sentido, é fundamental não só que o 

planejamento preveja os mecanismos de sua revisão/atualização, como também que esses 

mecanismos sejam objetos de acompanhamento e de constantes aperfeiçoamentos. 
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CAPÍTULO V – A COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA UMESP – Universidade 

Metodista de São Paulo 

 

Os conceitos desenvolvidos sobre o planejamento, a gestão e o pensamento 

estratégicos podem ser aplicados, com as devidas adaptações, à área de comunicação nas 

organizações. Segundo Kunsch (2003, p.245), tem-se que: 

as organizações modernas, para se posicionar perante a sociedade e fazer 

frente a todos os desafios da complexidade contemporânea, precisam 

planejar, administrar e pensar estrategicamente a sua comunicação. Não 

basta pautar-se por ações isoladas de comunicação, centradas no 

planejamento tático, para resolver questões, gerenciar crises e gerir veículos 

comunicacionais, sem uma conexão com a análise ambiental e as 

necessidades do público, de forma permanente e estrategicamente pensada. 

Para tanto, elas não poderão prescindir de políticas, estratégias e ações de 

relações públicas.  

Os modernos paradigmas da gestão organizacional vêm forçando, entretanto, o 

reposicionamento da Comunicação. Para ajudar as empresas a competirem num ambiente em 

constante mutação, a Comunicação tem de, em primeiro lugar, atuar em nível estratégico, 

alinhando-se totalmente aos objetivos do negócio. Uma comunicação sem esse compromisso 

estratégico dificilmente conseguirá legitimar-se no novo cenário competitivo, correndo o sério 

risco de desprender-se de vez da organização. Do mais simples evento interno à grande 

campanha institucional, todo projeto de comunicação deve assumir a filosofia do negócio, 

contribuindo, invariavelmente, para a maximização da performance empresarial. Fica cada dia 

mais difícil para os assessores de comunicação defenderem a manutenção de certos programas 

de comunicação que custam muito e pouco valor agregam à estratégia corporativa. 

Partindo do pressuposto de que já existam uma vontade política e uma decisão da alta 

administração de fazer um plano estratégico de comunicação organizacional, deve ser levado 

em conta, consoante Kunsch (2003, p.248), três etapas fundamentais: primeira etapa – 

pesquisa e construção do diagnóstico; segunda etapa – planejamento estratégico da 

comunicação organizacional; terceira etapa – gestão estratégica da comunicação 

organizacional. 
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Hancock (apud BORDENAVE; CARVALHO, 1979, p.190) diz que o planejamento 

da comunicação apresenta certas fases, conforme o esquema a seguir: 

 

 

  

 
Estas fases encerram processos distintos e Hancock (apud BORDENAVE; 

CARVALHO, 1979, p.190) as combina conforme o quadro a seguir: 

 

Bordenave e Carvalho (1979, p.191) comentam que o “planejamento da comunicação 

não pode ser rígido, dogmático ou teórico, mas sim deve reconhecer as contribuições 

possíveis de diferentes enfoques”, o que leva o planejamento a ser um processo dinâmico e 

recorrente e, para que tenha êxito, “o planejamento deve fundamentar-se em uma adequada 

base de dados”.  

 

1. A Força-Tarefa Comunicação e Integração na UMESP 

Como o interesse desse trabalho se concentra nos mecanismos comunicacionais que 

favoreçam o pensar estratégico, procurou-se dar prioridade não somente nas atividades 

rotineiras da gestão da comunicação que foi realizada durante o processo de implantação do 

Planejamento Estratégico, mas também na busca da construção de uma Política de 

Comunicação Institucional. O Planejamento Estratégico do IMS conta, mais especificamente, 

com uma força-tarefa intitulada “Comunicação e Integração”, a qual se buscou descrever e 

perceber sua forma de agir. Esse grupo que começou a se concretizar em 2003 foi composto 

inicialmente por cinco integrantes, contando com profissionais da área docente de 

comunicação da UMESP e de um profissional da Assessoria de Comunicação, sendo esse 

grupo acompanhado diretamente pelo pesquisador, através de uma pesquisa participante na 

modalidade pesquisa-ação, em que houve um contato direto, freqüente e prolongado com os 

integrantes e os seus contextos. Segundo a metodologia da pesquisa participante, há, num 

primeiro momento, o reconhecimento e a compilação dos conceitos e temas do cotidiano da 

comunidade; em seguida, sua decodificação conjunta através de um esforço coletivo para 
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decompor e analisar estes temas e conceitos e evidenciar os processos e relações por trás 

deles. Logo, sendo um modo especial de observação no qual o pesquisador não é meramente 

um observador passivo, o investigador pode ter uma variedade de papéis dentro de uma 

situação em um estudo de caso e pode ainda participar nos eventos que estão sendo estudados. 

Dentro desse contexto iniciaram-se os trabalhos de pesquisa – agora de forma ainda 

mais focada –, resgatando o documento intitulado PLANO OPERACIONAL INTEGRADO 

(2003), que balizou o operacional do Planejamento Estratégico, onde se encontra a parte 

referente à força-tarefa Comunicação e Integração, a qual como grupo de trabalho tinha como 

objetivos específicos: 

• informar a comunidade interna e externa sobre cada fase do 

Planejamento Estratégico no IMS; 

• concentrar as mensagens obtidas nos grupos, uniformizar o discurso e 

a linguagem para divulgação por meio da atual Assessoria de Comunicação; 

• criar formas de padronização para registro das decisões tomadas em 

cada um dos grupos de trabalho, para disponibilizar ao grupo de liderança do 

Planejamento Estratégico; 

• diagnosticar e analisar as formas de comunicação existentes na 

Instituição. Propor alternativas para disponibilizar as informações. (2003, p.57) 

 

A partir dos seus objetivos específicos, essa força-tarefa passou a agrupar suas 

atividades em duas grandes metas a serem alcançadas: 

• Análise da Comunicação Institucional e Mercadológica; 

• Comunicação dentro do processo de implantação do Planejamento Estratégico. 

 

Para nortear sua proposta, as pessoas que compunham essa força-tarefa utilizaram os 

seguintes conceitos que foram desenvolvidos com base nas leituras sugeridas de livros de 

autores como Marques de Melo, Margarida Kunsch, Wilson Bueno, Eugenia Barichello; e 

artigos selecionados na revista Comunicação e Sociedade número 32, escritos por Wilson 

Bueno, Gino Filho, Cecília Peruzzo, Margarida Kunsch e artigos de Fabio França. Essa 

orientação de leitura foi sugerida pelos próprios professores da área de comunicação que 

integravam esse grupo de trabalho: 

• Comunicação Institucional é o conjunto de práticas comunicativas, fundamentada 

nos princípios básicos da Instituição (visão/missão/valores/objetivos) para alcançar 

a credibilidade e a confiança dos públicos estratégicos definidos pela Instituição. O 
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objetivo da comunicação é promover a satisfação individual, em cada funcionário, 

de modo a que cada um seja um divulgador/propagador/multiplicador dos valores 

da Instituição. 

• Que a Comunicação pode ser considerada integrada quando da utilização 

simultânea de estratégias institucionais, mercadológicas e de mídias específicas 

com o objetivo de dar unidade ao discurso institucional para atender às 

necessidades de cada um dos públicos-alvo. 

• Planejamento Estratégico é o processo contínuo e sistematizado dos componentes 

internos e externos que afetam a instituição. 

 

Com relação à meta de análise da comunicação institucional, essa força-tarefa se 

propôs a: 

• diagnosticar os meios/instrumentos de comunicação formais já existentes (veículos 

de comunicação interna, reuniões); 

• analisar as atuais ações de comunicação institucional e mercadológica e sua 

eficiência frente aos públicos; 

• propor novas ações de comunicação (instrumentos e formas), se necessário. 

 

No que diz respeito à meta da Comunicação em todo o processo de implantação do 

Planejamento Estratégico, o grupo se definiu como “o receptor das informações, coletando-as, 

organizando-as, uniformizando-as e distribuindo-as entre os demais grupos, com as 

características específicas de cada público”. E esperava obter como resultado “a interação de 

todas as áreas do IMS no processo de Planejamento Estratégico”, atuando ao longo de todo o 

período de execução do mesmo. 

A Comunicação do Planejamento Estratégico, segundo esse grupo de trabalho, iria se 

dar por meio das seguintes ações: 

 

Documentação de todo o processo 

• geração de documento-modelo para registro das reuniões dos grupos1; 

 

                                                 
1 O documento modelo tinha como meta dar um padrão para o armazenamento das informações, porém nem 
todos os grupos de trabalho assumiram tal documento, gerando outros, o que acabou por dificultar o registro. 
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• disponibilização das informações em pasta própria na rede de informação da 

UMESP2. 

Divulgação interna 

• envio de uma carta da Direção-Geral a todos os funcionários, professores e demais 

colaboradores do IMS explicando sobre o Planejamento Estratégico; 

• utilização do jornal laboratório do curso de Jornalismo chamado “Jornal Mural”, 

com inserção de uma coluna fixa, com notícias rápidas sobre o Planejamento 

Estratégico, divulgado quinzenalmente, bem como três edições inteiras durante o 

ano de 2004, especificamente, com notícias e explanações sobre o Planejamento 

Estratégico, e, durante o ano de 2005, enquanto se achar necessário, servindo 

assim como um veículo de comunicação institucional3; 

• abordagem freqüente sobre o andamento do Planejamento Estratégico escrito pela 

Direção-Geral, nos veículos institucionais: “Jornal Metodista”, “Revista 

Metodista” e no jornal voltado para os funcionários intitulado “Frente e Verso”4; 

• preparação e distribuição de um folder sobre o Planejamento Estratégico; 

• emissão semanal de notícias sobre o Planejamento Estratégico no Boletim Digital; 

• orientação de todos os discursos comunicativos (orais, impressos, cotidianos e 

midiáticos) para explorar os aspectos do Planejamento Estratégico; 

• apresentação e disponibilização de material em PowerPoint sobre o processo de 

Planejamento Estratégico a todos os professores e coordenadores das faculdades e 

dos colégios do IMS; 

• elaboração de quadro/cartaz impresso afixado em todos os espaços do IMS, 

contendo a missão, a visão, os objetivos e as metas da Instituição. 

 

Divulgação externa 

• divulgação do Planejamento Estratégico para os veículos de comunicação da Igreja 

Metodista, como, por exemplo, o jornal “Expositor Cristão”; 

• inserção e atualização de notícias no site institucional da Metodista, em espaço 

específico; 

                                                 
2 A idéia foi ótima, porém poucos integrantes acessavam a intranet 
3 Havia um esforço muito grande para poder sincronizar as informações, agendas e linguagem a ser utilizada 
4 Agenda lotada da direção geral não permitiu um trabalho mais frequente 
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• realização de evento com foco na inserção regional, por exemplo, com abordagem 

que relacione sua reflexão com aspectos que sejam importantes para a 

comunidade; 

• assessoria de imprensa relativa a atividades pontuais e destacadas da agenda do 

Planejamento Estratégico; 

• se utilizar da Rádio Metodista instalada no campus Rudge Ramos5. 

 

Política de comunicação 

• análise das ações da Assessoria de Comunicação frente à demanda da Instituição 

nessa área e propor alternativas. 

 

Adicionalmente a todo esse processo, o grupo entendeu Comunicação como um 

processo permanente e contínuo de transmissão e compreensão de informações, incluindo um 

retorno, por parte do receptor, quanto à mensagem transmitida. Considera-se impossível haver 

Comunicação em seu sentido pleno sem um feedback, pois o diálogo e o bom entendimento 

são vistos como elementos fundamentais.  

Essa força-tarefa também entendeu que os dispositivos de comunicação constituem-se 

em fóruns privilegiados para a obtenção da visibilidade das ações institucionais, servindo à 

sua legitimação. Para tanto, a Comunicação de uma organização deve desdobrar-se em 

aspectos múltiplos, envolvendo ações integradas e estratégicas das diversas especificidades 

que a compõem, como marketing, publicidade, jornalismo, relações públicas entre outras, pois 

a articulação entre essas áreas deve ser pautada pela constituição de princípios e políticas de 

comunicação que determinem o modo que a Instituição escolheu para se posicionar e interagir 

com cada um de seus públicos estratégicos. Ter clareza em relação a esses princípios 

possibilita à Instituição manter a coerência e a pró-atividade necessárias para que o 

relacionamento com esses públicos atinja os objetivos pretendidos. Também foi necessário 

fazer uma análise da atual estrutura organizacional e a cultura vigente na UMESP, o que 

levou o grupo a fazer um amplo diagnóstico comunicacional na Instituição. 

 

2. Primeiro Diagnóstico Realizado pela Força-Tarefa 

A UMESP é uma organização multifacetada inserida num complexo sistema social. 

Sendo assim, mantém relações múltiplas com públicos estratégicos por meio de uma série de 

                                                 
5 Devido a conflitos de agenda, nunca houve divulgação do PE na Rádio. 
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setores específicos (Assessoria de Comunicação, Processo Seletivo, Editora, Coordenadoria 

de Eventos Institucionais, Secretaria Acadêmica, Relações Institucionais, Recursos Humanos, 

Rádio e TV, Agências de Comunicação, Depto. de Compras, Tecnologia da Informação) e da 

interação interpessoal que se dá entre funcionários, professores, alunos e comunidade. 

Em relação ao processo de comunicação da Instituição, o grupo debateu a necessidade 

de haver uma articulação estreita entre as estratégias adotadas para a comunicação interna e 

externa, potencializando os resultados atingidos a partir dos recursos investidos. O trabalho 

integrado entre todos os departamentos que lidam com as estratégias de Comunicação da 

Instituição permitiria a construção e a legitimação da identidade do IMS junto à comunidade 

interna e ao público externo. 

Uma das dificuldades observadas é a de superar a fragmentação da comunicação das 

faculdades que compõem a Universidade, pois tal fato ocorre devido a falta de uma política 

que sistematize esse procedimento entre as diferentes áreas do conhecimento. Essa disputa 

decorre tanto da busca de legitimação e de poder internos como da busca de legitimação 

perante a sociedade. 

Ainda percebeu-se que as práticas de comunicação institucionais são mais voltadas 

para o público interno e concretizadas principalmente através de jornais-murais e boletins de 

circulação internos (tem-se o Jornal Metodista, Frente e Verso, Jornal Mural, Boletim 

Digital), pois esse era o maior foco da antiga assessoria de comunicação que, por ter uma 

estrutura muito enxuta, não conseguia dar vazão às necessidades de marketing e de 

inteligência competitiva que a Instituição necessitava. Dessa forma, a busca de visibilidade 

era feita primeiramente no sentido de legitimar o poder instituído no próprio setor, onde se 

desenrolam as ações, ficando a Universidade como um todo relegada a um segundo plano no 

que tange à comunicação externa. Essa forma de agir iniciou-se dessa maneira, favorecendo 

inicialmente o processo comunicativo entre as áreas da Instituição, até porque eram 

faculdades integradas antes de tornar-se uma Universidade. Após a instalação da 

Universidade, a política de comunicação continuou a mesma, porém dando um pouco mais de 

ênfase para a comunicação externa. Com o crescimento do número de cursos, de alunos, da 

concorrência, um novo patamar da comunicação precisaria ser atingido.  

Além disso, verificou-se a tendência de algumas Faculdades em instituir formas 

diferenciadas de comunicação, inclusive com a utilização de símbolos visuais, que os 

destaquem do todo, dando-lhes visibilidade dentro da Instituição. A utilização sem critérios de 

uma multiplicidade de identificações visuais poderia vir a pulverizar a imagem da Instituição, 

enfraquecendo sua visibilidade e legitimidade.  
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Foi constatado também que a Internet tem se constituído, com o passar do tempo, em 

importante forma de comunicação institucional utilizada pelos diferentes setores da 

Universidade, tanto para comunicações externas como internas. Esse fato pode tornar os 

fluxos de comunicação mais eficazes, agilizando a comunicação e proporcionando novas 

formas de interação entre as pessoas. 

Entende-se então que as ações atuais de comunicação devem ser dirigidas e 

personalizadas às necessidades e ao perfil de cada público. Como exemplo, o grupo de 

trabalho começou a imaginar que poderiam ser concebidos veículos de informação 

apropriados a públicos específicos da Instituição, como alunos, professores, funcionários e 

agentes externos. Hoje já existem ações de comunicação apropriadas a esses públicos; o 

intuito seria, a partir de uma estratégia de comunicação institucional, estabelecer linguagens 

específicas destinadas aos diversos públicos com os quais a Instituição se relaciona. Além 

disso, a comunicação da UMESP passa pela compreensão dos objetivos administrativos da 

Instituição. Se a administração passar a utilizá-la como um componente estratégico, terá uma 

ferramenta efetiva de alinhamento dos objetivos e que pode, ao mesmo tempo, envolver e 

motivar os agentes criando um senso de pertencimento e identificação com a instituição. As 

ações comunicacionais diminuiriam a distância entre os diversos setores e criariam sinergia, 

ampliando a eficácia do relacionamento. 

Da mesma forma, o gerenciamento estratégico da comunicação institucional permitiria 

construir uma relação de fidelização com os alunos, professores e funcionários, com base no 

desenvolvimento de uma relação mais personalizada e interativa, identificada com os 

interesses e necessidades de cada um.  

Muitas informações estavam sendo levantadas pelos integrantes da força-tarefa, e nas 

reuniões já estava ficando muito difícil não propor soluções, quer para serem implantadas no 

curto prazo, quer no longo prazo. Para a visualização de todas essas informações e diante das 

primeiras análises, o grupo de trabalho resumiu os primeiros pontos de destaque numa tabela 

onde já era possível, diante das percepções e dos debates internos, propor algumas 

considerações iniciais conforme é mostrado a seguir: 
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                           Quadro demonstrativo a respeito da comunicação na UMESP 
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da UMESP Dr. Fabio França que durante o seminário apresentou em um dos seus slides: 
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Adicionalmente, o professor Fabio França argumentou durante o seminário sobre as 

três categorias de públicos estratégicos: 

1- Essenciais: viabilizam a constituição e a manutenção das atividades da 

organização. São divididos em dois grupos: 

Constitutivos: são os públicos que criam a organização, 

aportam recursos para a sua manutenção ou autorizam o seu funcionamento (acionistas, 

órgãos governamentais, conselhos diretivos); 

Não-constitutivos: são fundamentais para a manutenção das 

atividades da organização, mas não têm poder de decisão a respeito dos rumos por ela 

seguidos. Podem ser primários (estão ativamente envolvidos nas atividades-fim da 

organização, possibilitando sua manutenção no mercado – clientes, funcionários, 

fornecedores) ou secundários (influenciam em menor medida na manutenção das atividades 

da organização – terceirizados). 

 

2- Não-essenciais: são públicos que atuam no cenário externo da organização, 

podendo auxiliá-la ou prejudicá-la no desenvolvimento de suas atividades (consultorias, 

assessorias, associações, sindicatos, organizações não-governamentais e comunitárias). 

 

3- Redes de interferência: públicos que geram grande interferência no desempenho e 

na reputação da organização (concorrente e imprensa). 

 

O quadro a seguir resume os principais pontos que foram concebidos pela força-tarefa 

após a apresentação do seminário para que pudessem resgatar os principais conceitos 

desenvolvidos pelo professor Fabio França e que em muito contribuiu no desenvolvimento 

das etapas seguintes: 
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         Quadro demonstrativo dos públicos estratégicos da Umesp, com base na categoria de Fábio França 

 

Diante dessa informação, o grupo de trabalho tratou de fazer uma análise de como a 

Instituição estava se relacionando diante de seus públicos estratégicos. Essa análise foi feita 

em cima das informações que foram obtidas por meio das entrevistas realizadas com 20 
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ainda mais completa, o grupo também se debruçou nos dados da Avaliação Institucional que 

realizou um amplo diagnóstico junto aos alunos, professores e funcionários durante o ano de 

2004, em que foi possível obter mais dados ao ler sobre o resultado da avaliação. A seguir, há 
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tem dificuldade de se comunicar com esse público estratégico foram o aumento de 

mensalidades e a distribuição das carteirinhas em 2004, que geraram grandes mal-entendidos 

e tensão. Não houve naquela época nenhum movimento comunicacional que atenuasse a 

tensão gerada pelo atraso da confecção das carteirinhas – que na realidade não era um 

problema da Universidade, e sim do fornecedor – e que o aumento das mensalidades fazia 

parte de um realinhamento de preços comparativamente ao mercado e permitido por lei. 

Não havia até o momento nenhuma ação efetiva que reforçasse a afetividade que o 

corpo discente mantem com o apelido “Metô”, o qual poderia ser mais explorada, gerando 

mais proximidade entre esse público estratégico e a Universidade. 

Professores: é um outro público estratégico não só por estar na linha de frente da 

prestação do serviço oferecido pela Instituição, sendo um dos principais responsáveis por sua 

qualidade, mas também por ser o mais legítimo agente de comunicação e de formação de 

opinião perante os alunos. Apesar desse papel estratégico, seu vínculo com a Universidade é 

enfraquecido sempre que ocorrem demissões e nas discussões referentes à negociação salarial, 

pois esses assuntos sempre geram desmotivação e insegurança. Esse quadro pode ainda ser 

agravado pela ausência de formas de reconhecimento e valorização do trabalho por eles 

desenvolvidos, bem como pela pouca informação dirigida que recebem a respeito da 

Instituição. Ações um pouco mais voltadas a esse público em 2004 e no início de 2005 

procuram reverter essa posição pela criação de fóruns específicos de diálogo. 

Funcionários: assim como os professores, os funcionários ficam desmotivados e 

preocupados em relação a seus empregos, sempre que o assunto “perda da filantropia” é 

ventilado. O processo de demissão ocorrido no ano de 2003, devido a um aumento expressivo 

na inadimplência, não foi trabalhado adequadamente, tendo em vista que as informações 

chegavam aos funcionários primeiramente via comunicação informal para, somente mais 

tarde, serem ou não confirmadas pelos poucos comunicados oficiais encaminhados pela 

reitoria. Somado a isso, muitas mudanças nos processos administrativos e gerenciais são 

estabelecidas em caráter emergencial e sem que os funcionários compreendam sua 

importância e sejam treinados para lidar com elas. É evidente que essa falta de informações 

causa tensão e insegurança, repercutindo na qualidade do atendimento prestado aos alunos e 

professores e, conseqüentemente, na imagem que eles formam a respeito da Instituição.  

Imprensa: a reputação pública de uma organização é fortemente influenciada pela 

forma e pela intensidade com que as informações a seu respeito sejam veiculadas na mídia. A 

credibilidade de que os veículos de comunicação desfrutam em relação à opinião pública pode 

estimular a sociedade a acreditar ou a desconfiar da atuação de uma organização. É 
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imprescindível que uma instituição educacional mantenha um contato permanente com 

veículos de comunicação de massa e com mídias dirigidas, de forma a constituir-se em fonte 

legítima de informações. Apesar de ser uma das universidades mais antigas e conceituadas do 

ABC, a UMESP é pouco referenciada como fonte em matérias divulgadas na mídia regional.  

Comunidade: universidade de vocação essencialmente regional, a UMESP 

tradicionalmente mantém proximidade em relação à comunidade da região do ABC, não só 

por captar junto a ela alunos, professores e funcionários, mas também por oferecer serviços 

por meio das clínicas-escola. A percepção da comunidade de que a universidade participa 

ativamente da melhoria da vida de seus habitantes é fundamental para transformá-la em 

multiplicadora positiva da imagem da instituição. Nesse sentido, a tradição regional da 

UMESP deve ser reforçada, convertendo-se no principal diferencial que ela apresenta em 

relação às demais universidades da região.  

Ex-alunos: o ex-aluno deve enxergar na Instituição o local ideal para manter seu 

processo de aprendizado contínuo, recebendo dela informações permanentes e dirigidas a seus 

interesses. Atualmente, essa relação é distanciada, desestimulando a continuidade. 

Conselho Diretor: órgão responsável que representa a mantenedora, cuja composição 

de seus membros é por indicação da Igreja Metodista. Seu papel é verificar as ações da 

Instituição e os rumos que estão sendo seguidos. Como a sua composição é de pessoas leigas 

e algumas delas não possuem experiência na área educacional, acaba-se por ter uma 

dificuldade na comunicação porque alguns termos corriqueiros da Universidade não fazem 

parte da vida cotidiana dessas pessoas. 

 

Dentro desse entendimento e do diagnóstico feito pela força-tarefa Comunicação e 

Integração, o grupo passa a propor novas formas de interação com esses diferentes públicos. 

Mas, para que isso pudesse ser feito, ainda era necessário realizar um mapeamento das 

práticas comunicacionais vigentes e que a construção de uma metodologia para a realização 

de um questionário a ser aplicado na Instituição e das etapas seguintes do trabalho seria 

necessária. 

 

2.2. Mapeamento das Práticas de Comunicação 

O grupo de trabalho entendeu que era necessário desde o início utilizar um método de 

trabalho. As reuniões de trabalho deveriam ter objetivos, as discussões precisariam promover 

uma reflexão ampla, os seminários com especialistas ajudariam a nortear a linha de raciocínio, 

e a grande ferramenta de trabalho seria os resultados da pesquisa realizada por meio de um 
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questionário a ser aplicado, além das entrevistas já realizadas. Adicionalmente a essas 

reuniões do próprio grupo de trabalho, o líder tinha de se reunir com as demais forças-tarefa e 

juntos promover as interfaces de trabalho. Como nos afirma Rudio (1992, p.15): 

Embora enfatizando o valor da criatividade, convém lembrar que a pesquisa 

científica não pode ser fruto apenas da espontaneidade e intuição do 

indivíduo, mas exige submissão tanto aos procedimentos do método quanto 

aos recursos da técnica. O método é o caminho a ser percorrido, demarcado, 

do começo ao fim, por fases ou etapas. E como a pesquisa tem por objetivo 

um problema a ser resolvido, o método serve de guia para o estudo 

sistemático do enunciado, compreensão e busca de solução do referido 

problema. Examinando mais atentamente, o método da pesquisa científica 

não é outra coisa do que a elaboração, consciente e organizada, dos diversos 

procedimentos que nos orientam para realizar o ato reflexivo, isto é, a 

operação discursiva de nossa mente. 

A metodologia do grupo de trabalho Comunicação e Integração compreendeu, além 

das entrevistas presenciais realizadas, a aplicação de um questionário. Para tanto, o grupo 

inicialmente formou um elenco de perguntas, em que os atuais house organs e o processo 

comunicacional vigente estariam sendo avaliados.  

 A força-tarefa entendeu que o questionário é um dos procedimentos largamente 

utilizados para se obter as informações que se deseja e adicionalmente acabava por atender 

um dos objetivos do Planejamento Estratégico, dado que sendo aplicado dentro de certos 

critérios esta técnica pode apresentar elevada confiabilidade.  

 Durante o processo de formulação das perguntas que iriam fazer parte do questionário, 

não somente o autor como também os demais participantes tomaram o cuidado para que as 

questões pudessem retratar os aspectos comunicacionais vigentes. Antes da aplicação 

definitiva do questionário, foi realizado um amplo pré-teste que acabou por demonstrar a 

eficiência do instrumento. O questionário foi enviado para 350 pessoas1 entre funcionários 

técnico-administrativos, professores, coordenadores de curso e diretores de faculdade que 

foram escolhidos aleatoriamente, representando 30% do total da população de profissionais da 

Instituição (dado que o grupo se apoiou em orientação de um professor especialista em 

pesquisas). 

Adicionalmente, foram feitas vinte entrevistas executadas pelos integrantes da força-

tarefa Comunicação e Integração com cinco diretores, dez coordenadores de curso e cinco 

                                                 
1 A devolutiva dos questionários foi demorada, sendo necessário muitas vezes cobrar pessoalmente  
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gerências administrativas que auxiliaram na preparação do questionário citado anteriormente 

e também forneceram pistas sobre o diagnóstico do processo comunicacional, indicando as 

interfaces e as possibilidades de ruídos. A escolha dessas pessoas também aconteceu de forma 

aleatória e dependendo da agenda do entrevistado2. No início das entrevistas, uma visão 

panorâmica do projeto de Planejamento Estratégico foi apresentada, o que em muito 

colaborou para impor uma disciplina de trabalho não só na ordem dos procedimentos lógicos, 

mas também em termos de organização do tempo, de seqüência de roteiros e cumprimento de 

prazos. As entrevistas constituíram-se de natureza aberta não estruturadas. Uma das 

finalidades dessas entrevistas era tentar resgatar sentimentos para uma definição conjunta para 

as primeiras definições da construção de uma política de comunicação institucional. Todas as 

informações obtidas oriundas do questionário, os resultados das entrevistas e os documentos 

apresentados foram objetos de análise do autor do presente trabalho. 

Destaca-se ainda que, após o entendimento do que seria abordado, o questionário 

passou pelo crivo de especialistas em comunicação e por um professor de estatística que 

auxiliou na representatividade da amostra, pois seria muito difícil aplicar o questionário para 

todos os funcionários e professores da UMESP, concluindo-se que o questionário de pesquisa, 

conforme dito anteriormente, seria aplicado a 350 pessoas, o que representa 30% do total de 

pessoas da Instituição. 

 Logo, as técnicas utilizadas pelo grupo de trabalho envolveram a definição da 

população e amostragem, o controle das variáveis, o instrumento de pesquisa e as técnicas 

estatísticas. A coleta de dados também se fez a partir de uma série de prescrições, cujo 

instrumento utilizado nesse processo foi um questionário com perguntas fechadas e algumas 

entrevistas que foram estruturadas para verificar a efetividade do instrumento, segundo um 

roteiro preestabelecido, possibilitando a classificação e a categorização dos dados e 

conseqüentemente a análise do seu conteúdo.  

 Num primeiro momento de reflexão, o grupo de trabalho buscava respostas às 

questões que enfatizariam como a UMESP estaria se relacionando com seus públicos, as 

formas de comunicação, a linguagem usada e como a comunicação estaria sendo usada como 

ferramenta estratégica de inteligência empresarial. A seguir estão descritas as perguntas que 

fizeram parte desse processo de avaliação da Comunicação: 

1) A UMESP tem um relacionamento transparente e pró-ativo com os seus públicos de 

interesse e com a própria comunidade? 
                                                 
2 Houve muita resistencia ao apelo do grupo para realizar as entrevistas. A entrevista durava cerca de uma hora e 
o assunto era considerado não prioritário por parte dos entrevistados. 
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2) A UMESP tem uma estrutura profissionalizada de comunicação? 

3) A UMESP adota a comunicação integrada, articulando todas as suas atividades de 

relacionamento com os públicos interno e externo? 

4) A UMESP responde rapidamente às demandas dos veículos de comunicação e tem 

com elas uma relação de parceria? 

5) A estrutura de comunicação da UMESP está no topo do seu organograma, 

participando ativamente do processo de tomada de decisões? 

6) A UMESP exercita efetivamente a sua responsabilidade social e busca adequar as 

suas estratégias de comunicação para atender às demandas da comunidade? 

7) A UMESP aposta na integração das distintas mídias e está capacitada para utilizá-

las rápida e interativamente? 

8) A comunicação da UMESP prioriza a postura ética, colocando os interesses da 

sociedade (e da comunidade em que se insere) acima dos seus interesses comerciais? 

9) A UMESP tem instrumentos para avaliar, efetivamente, a eficácia de suas ações de 

comunicação? 

10) A UMESP, em sua área de comunicação, dispõe atualmente de metodologia para 

acompanhar, sistematicamente, o trabalho de seus concorrentes e para prever oportunidades 

de divulgação junto aos seus públicos de interesse? 

O grupo de trabalho Comunicação e Integração buscava respostas a estas questões 

(detalhamento maior no item 4 desse capítulo) para poder indicar que a UMESP é uma 

Instituição que se compromete com a Comunicação e que está capacitada a integrar o rol das 

empresas "duradouras", na melhor acepção do termo. As empresas "duradouras" devem ser 

vistas como tipos ideais, ou seja, elas dificilmente são encontradas no estado puro, mas as 

abstrações, aqui empreendidas, servem, especialmente, para indicar que a comunicação se 

relaciona intimamente com as culturas empresariais, refletindo-as necessariamente.  

Os desafios que a "nova economia" impõe às organizações (entidades, associações 

etc.) resvalam, sempre, por questões afetas ao bom desempenho da comunicação. Os 

empresários e, em particular, os comunicadores empresariais devem estar preparados para 

enfrentá-los, com profissionalismo, competência, visão crítica e, sobretudo, uma elevada 

consciência social. As novas tecnologias só serão socialmente úteis, se utilizadas para gerir 

empresas realmente "duradouras". Na prática, isso significa que organizações e profissionais, 

embora empenhados na busca de resultados positivos (lucros, superávits), deverão estar, 

integralmente, comprometidos com o exercício da cidadania. Fora desse contexto, não há 

sobrevida para as instituições de ensino do novo milênio.   
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Adicionalmente ao questionário, a força-tarefa também pode diagnosticar em conjunto 

com mais duas outras forças-tarefa: “Identificação de Necessidades” e “Organização e 

Tomada de Decisão” que a atual estrutura da área de comunicação do IMS não estava 

atendendo às necessidades prementes da Instituição3. O grupo de “Identificação de 

Necessidades” percebeu a fraca observância para o mercado. Detectou-se a necessidade 

imediata de se ter na estrutura uma área de marketing institucional, que estaria mapeando 

todos os atuais cursos da UMESP, suas tendências, perspectivas do mercado, bem como 

prospectando cursos novos que poderiam ser implantados na Instituição. Paralelamente a isso, 

os cursos de Educação a Distância, os cursos de tecnólogos e seqüenciais também precisariam 

ser constantemente avaliados dentro dessa dimensão. E, dentro dessa perspectiva, novas 

parcerias com empresas poderiam ser estabelecidas promovendo um canal direto com as 

organizações, podendo dessa maneira “escutar” a voz do mercado, suas necessidades, 

tendências e rumos para que os diretores de faculdade pudessem avaliar os conteúdos 

programáticos e até a grade curricular, focando o projeto pedagógico para ser a grande força-

motriz que promova uma formação técnica-científica e de formação cidadã com perfil 

empreendedor. Adicionalmente à força-tarefa intitulada “Organização e Tomada de Decisão”, 

percebeu-se uma necessidade ainda mais focada e acabou por sugerir a criação de uma 

diretoria de comunicação e marketing, ampliando assim substancialmente a capacidade de 

geração de informações da atual assessoria de comunicação. Essa diretoria estaria sendo 

estruturada a partir do organograma atual dessa assessoria, que também possuía ações nas 

áreas de assessoria de imprensa e de relações públicas. 

O mais importante nesse processo foi que as três forças-tarefa puderam trabalhar em 

conjunto e compor assim a nova configuração da atual área de comunicação da UMESP4. 

Uma vez fortalecida em sua estrutura, coube à nova diretoria encontrar os caminhos para 

cumprir as ações estratégicas tão necessárias para alavancar e direcionar toda a comunicação 

da Instituição com os seus diferentes públicos. 

Num outro momento, a outra força-tarefa de “Relacionamento Continuado” começou a 

emitir sinais de necessidade imediata de fortalecer o relacionamento com os alunos e ex-

alunos. Partiu assim para a concepção de uma política de relacionamento com os diversos 

públicos: alunos, ex-alunos, professores, funcionários, pais e comunidade em geral. De acordo 

                                                 
3 A integração entre as forças-tarefa foi um trabalho dificil de concretizar, devido a divergencias de opiniões, 
problemas de agenda, e falta de interesse de alguns integrantes. 
4 Esse fato ocorreu porque a Assessoria de Planejamento fez um esforço especial para sincronizar as ideias e 
opiniões. 
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com esse ponto de vista, surgiu a necessidade de se estabelecer prioritariamente uma política 

de relacionamento continuado com o aluno, entendido como o estabelecimento de um vínculo 

entre a Instituição e seu público estratégico, com vistas à manutenção e constante melhoria da 

imagem a partir do atendimento das necessidades/expectativas desses alunos frente as suas 

necessidades.  

É importante destacar que o autor estava presente em todas as reuniões dessas forças-

tarefa. Cada uma delas dentro do Planejamento Estratégico da UMESP tinha objetivos 

específicos a serem cumpridos, porém o processo comunicacional estava permeando 

praticamente a totalidade dos grupos de trabalho5. Isso se deve ao fato de que o próprio 

sentido de existência da UMESP como uma Instituição de ensino superior faz com que haja a 

necessidade de um relacionamento mais estreito com seus públicos de interesse, e o 

Planejamento Estratégico buscava, tal qual a força-tarefa, entender e propor melhorias nesse 

processo de aproximação. A comunicação – em suas diferentes formas e essência – era 

considerada como prioritária para atingir resultados extremamente satisfatórios. 

 

3. Os Primeiros Resultados do Planejamento Estratégico 

Para iniciar esse tópico, as primeiras análises em cima das respostas do questionário e 

das entrevistas realizadas mostravam o que de fato, nas discussões dos grupos de trabalho, já 

se tinha como reais necessidades. Destaca-se aqui que 62.7% das pessoas que responderam o 

questionário enfatizam que deveria existir um informativo geral da Instituição e um específico 

para cada área, pois 29% afirmam que as notícias dos veículos colaboram com o 

desenvolvimento de suas atividades, o que no entender do grupo de trabalho denotava que 

haveria necessidade da universidade se relacionar melhor com os seus diferentes públicos.  

Uma das necessidades mais específicas, como fruto das avaliações feitas pelos 

membros da força-tarefa, diz respeito ao grupo do Planejamento Estratégico intitulado de 

“Relacionamento Continuado” que, durante o ano de 2005, apresentou uma política de 

relacionamento com o chamado ALUNO METODISTA, que engloba todos os alunos 

(matriculados ou formados), desde o ensino básico até o stricto sensu, contemplando todos os 

cursos do colégio e da Universidade, em todas as áreas. Dentro dessa concepção de 

relacionamento, deixa de existir a figura do aluno egresso, ou mais popularmente falando, do 

ex-aluno. Todos passam a ser visto como regularmente matriculados ou aluno formado, 

porém todos são alunos metodista. Mais do que uma forma de apresentação, tem-se aqui uma 
                                                 
5 Destaca-se aqui que a Assessoria de Planejamento realizou um trabalho intenso, focalizado, de articulação e de 
sintese, provocando um pensamento único nos grupos de trabalho. 
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mudança extremamente importante nas relações comunicacionais com um público estratégico 

que são os alunos, pois esse conceito vai ao encontro imediato com os conceitos 

desenvolvidos por outro programa do Planejamento Estratégico chamado “Educação por Toda 

a Vida”, que tem como um dos objetivos estabelecer uma relação duradoura com os alunos 

para que esses possam encontrar no IMS e em suas mantidas um local onde sempre tenham 

espaço para dar continuidade aos estudos e promover avanços em sua formação profissional. 

Como se pode observar, a análise da comunicação levou a um remanejamento em 

muitas esferas decisórias do IMS e da UMESP. Coube à força-tarefa Comunicação e 

Integração prover os insumos finais para a criação de uma política de comunicação para os 

diferentes públicos, em que as faculdades e os funcionários da UMESP tenham uma 

orientação efetiva de quem deve falar com os alunos e de que maneira ou ainda falar com as 

empresas parceiras e de que forma.  

Coube também ao Comitê Executivo do Planejamento Estratégico da UMESP, 

ouvindo as forças-tarefa Organização e Tomada de Decisão, Identificação de Necessidades e 

Comunicação e Integração, propor a criação da nova diretoria de Comunicação e Marketing 

para o Conselho Diretor, o que se oficializou em junho de 20046. Enfatiza-se que essa nova 

diretoria deveria ampliar a área de atuação da atual estrutura da Assessoria de Comunicação e 

Marketing. Essa nova diretoria deveria, a luz dos primeiros resultados obtidos pelo 

Planejamento Estratégico, preparar de imediato novos folders, material de divulgação por 

meio de peças de publicidade para ser veiculada nas diferentes mídias impressas e de rádio 

difusão. Adicionalmente, preparar os funcionários do atual call center, das secretarias de 

curso e acadêmica para se relacionarem ainda mais e melhor com os alunos ou potenciais 

alunos – principalmente em períodos que antecedem o vestibular. Havia um novo movimento 

que tomava conta de todos os setores da UMESP, pois o Planejamento Estratégico já estava 

passando do nível tático para o operacional. Aparentemente imperceptível, porém ia tomando 

corpo a consolidação de uma cultura mais voltada para a Governança Corporativa, com ainda 

maior transparência nas ações e com ações de tomadas de decisões ainda mais compartilhadas 

entre os diferentes setores que compõem o IMS, fazendo com que a UMESP pudesse atingir 

em breve tempo os seus objetivos estratégicos de crescimento.  

Logo, havia a necessidade de se alterar a forma de relacionamento e de comunicação 

atual quer aconteça em sala de aula, quer seja inter ou intradepartamental, para que pudessem 

                                                 
6 Não foi um trabalho fácil de convencimento. Muita articulação, encontros, dados e análises de situações foram 
feitas até que finalmente houve a aprovação. 
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suportar melhor as operações administrativas que visam única e exclusivamente atender bem 

o aluno e o professor. 

Para tanto, a Diretoria de Tecnologia e da Informação, que já vinha trabalhando com 

afinco há vários anos, promovendo melhorias no site da UMESP, tinha agora de colocar seus 

esforços para conceber mais um canal de relacionamento e de comunicação com o Aluno 

Metodista que é o PORTAL DO ALUNO METODISTA. Por meio desse portal, o aluno 

metodista pode obter de imediato como está a sua situação acadêmica e financeira perante a 

Instituição. Lá o aluno passa a encontrar com muita facilidade vários serviços ofertados, 

como, por exemplo: saber suas notas, freqüência às aulas, simular pagamentos de débitos, 

imprimir comprovantes e atestados e mais uma gama enorme de facilidades que visam à 

melhoria na qualidade do atendimento e no bem-estar do aluno. Essa mesma diretoria também 

deveria agilizar o que estava concebendo: o SIGA – Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, 

em que professores e alunos poderiam por meio de um canal aberto de intranet se comunicar, 

depositar materiais acadêmicos e trabalhos escolares, onde o professor com facilidade tem 

como armazenar o conteúdo das aulas e solicitar tarefas e trabalhos, e, ainda, os alunos podem 

tirar suas dúvidas, além de também anexar as suas pesquisas. Adicionalmente coube a essa 

Diretoria de Tecnologia e Informação também construir um modelo para a UMESP de uma 

base de dados única, onde os alunos, desde o colégio até o stricto sensu, poderiam ser 

encontrados. A base de dados única facilita em muito as ações das secretarias acadêmicas, o 

setor financeiro e as demais áreas que necessitarem de informações consolidadas, pois tem na 

excelência do atendimento ao aluno um princípio norteador. 

Adicionalmente, conceber e manter a excelência de atendimento ao aluno como 

norteador da política de relacionamento da UMESP implica a criação de um sistema integrado 

de suporte ao relacionamento que envolve o planejamento das funções específicas de 

atendimento em todas as esferas de atuação da Instituição. Um sistema criado neste nível 

parte da adequação de estruturas e implanta-se em função do treinamento considerado 

imprescindível, uma vez que, certamente, este pode ser capaz de garantir um atendimento ao 

aluno que se ponha em nível progressivo de aprimoramento ou de excelência, assumindo esta 

excelência como fator de competitividade. 

Estruturar tal sistema integrado de apoio significa viabilizar a coleta e a manutenção 

de informações cadastrais de todos os alunos sempre atualizadas, de forma tal que se possa 

acompanhar todo um ciclo de relacionamento com o Aluno Metodista, bem como com o 

público de alunado potencial, em qualquer faixa etária, desde o primeiro contato com as 
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unidades do IMS. Conscientizar cada parte responsável pelos diversos tipos de contato com o 

público sobre a importância tanto da informação – enquanto instrumento de “customização” 

do atendimento e meio de incrementar sua qualidade – quanto da formação do profissional de 

atendimento para promover relacionamentos cada vez mais próximos, satisfatórios e 

gratificantes junto ao Aluno Metodista. 

Destacam-se também aqui os conceitos de tornar a UMESP uma Comunidade 

Aprendente, pois se torna uma Instituição que, sem perder o seu caráter de organização 

educacional, com objetivos específicos e necessidade de ser eficiente, ultrapassa uma mera 

visão empresarial organizacional e se constitui em uma comunidade que se compromete no 

esforço da construção de uma sociedade justa e solidária. Com vistas a operacionalizar a visão 

do IMS de ser referência educacional na construção de uma comunidade aprendente, teve-se 

por objetivo desenvolver no IMS uma cultura de aprendizagem coletiva e contínua, de acordo 

com a missão da Instituição, em todos os seus segmentos. Tudo isso, de início, veio contribuir 

para um aprimoramento do exercício ensino-aprendizagem. Dentro de um processo oriundo 

das diretrizes do programa Comunidade Aprendente, alunos e professores concebem ainda 

mais conhecimento, socializam suas idéias e compartilham o crescimento mútuo. O processo 

comunicacional ficaria assim menos complexo, mais diretivo e mais assertivo, buscando dessa 

forma um compromisso ainda maior com o ensino, a pesquisa e a extensão. 

As empresas e instituições que atualmente compõem a chamada “sociedade da 

informação” estabelecem seu relacionamento com os diversos públicos, tendo em vista sua 

maior participação na definição dos rumos da economia e da política em âmbito nacional. 

Para tanto, redefinem o papel de seus funcionários, que passam a ser entendidos como 

colaboradores, uma vez que o novo consumidor, mais exigente, com mais espaços abertos 

para a defesa de seus direitos, principalmente nos meios de comunicação de massa, espera ser 

tratado como parte integrante da Instituição, e não mais uma simples variável. Nesse cenário, 

a relação entre as empresas e instituições com seus públicos adquire um novo caráter, 

assumindo a condição de parceria, pressupondo o posicionamento dos públicos, não mais 

como elementos de produção e fornecimento, mas como parceiros que devem estar 

comprometidos com os produtos e resultados da empresa. A mesma perspectiva se aplica à 

instituição educacional, pois alunos, professores, funcionários e fornecedores não podem mais 

ser vistos como instâncias desconectadas, interligadas apenas pelos trâmites administrativos e 

situações de trabalho. Estes grupos devem ser agora considerados como partes integrantes de 
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um todo organizado, alicerçado pela mesma missão, assumindo os mesmos valores, de acordo 

com a mesma visão. 

Dessa forma, a UMESP também entendeu que, como parte da análise de seus 

processos administrativos, era necessário ter um espaço para que o aluno encontrasse de 

forma integrada informação sobre aspectos acadêmicos, financeiros e de filantropia. Para 

tanto, no início de 2004 também foi criado um novo espaço chamado Área de Atendimento ao 

Aluno, em que foram consolidadas essas três áreas (secretaria acadêmica da graduação, setor 

financeiro e setor de filantropia); e um amplo processo de treinamento dos profissionais 

aconteceu durante todo o ano, promovendo assim um conforto maior aos alunos no 

atendimento – que antes era realizado em três prédios diferentes dentro do campus Rudge 

Ramos – e que agora conseguem num único espaço obter todas as informações que buscam. 

Foi realizado um treinamento que acabou por envolver mais de 200 pessoas ligadas 

diretamente ao atendimento ao aluno, promovendo assim um canal efetivo de comunicação 

presencial. Destaca-se ainda que os processos administrativos também deveriam ser 

redesenhados e que, por resultado das análises da força-tarefa Organização e Tomada de 

Decisão, uma outra diretoria deveria ser instituída. Essa nova diretoria de Finanças e 

Controladoria acabou por assumir também em junho de 2004, ficando sob sua 

responsabilidade as áreas de filantropia e financeira. 

O Projeto de Educação por Toda a Vida, adotado pelo IMS, teve como objetivo 

repensar a universidade e os colégios de modo a qualificá-los para atender aos interesses 

individuais e coletivos, nos curto, médio e longo prazos, permitindo uma forma de 

relacionamento contínuo e variado que ofereça alternativas de ação e reflexão. Esse projeto de 

reconstrução de um novo perfil para o IMS deve considerar mecanismos e instrumentos por 

meio dos quais se poderá efetivar uma atuação da Instituição que: 

a) ofereça ao público uma formação qualificada nas áreas de seu 

interesse e atenda às demandas imediatas de mercado; 

b) seja capaz de associar a essa formação novas perspectivas 

profissionais e pessoais, de relacionamento, pesquisa, 

participação social, não se limitando apenas a uma formação 

profissional específica e viabilizando um trânsito interdisciplinar 

que determine de maneira positiva a formação das pessoas que 

passam pelo IMS;  
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c) intensifique formas de relacionamento das pessoas com a região, 

apresentando mecanismos que estabeleçam e reforcem vínculos e 

inserção numa perspectiva mais ampla de participação social;  

d) favoreça a modelação de projetos de vida, pessoais e coletivos;  

e) estimule a ocupação dos colégios e da Universidade como 

espaços comunitários, de interação, intercâmbio e cultura. 

Esse programa ainda identificou a necessidade de implantar uma dinâmica de médio e 

longo prazos para o portfólio de cursos da UMESP capaz de adequá-lo à realização de um 

projeto de Educação por Toda a Vida, bem como à efetiva realização de sua Inserção 

Regional, que será garantido por meio de um grupo permanente de trabalho, responsável pelo 

planejamento de posicionamento de ofertas integradas da UMESP. A criação de um Grupo de 

Gestão do Portfólio – GGP tem como objetivo fundamental adequar o portfólio da Instituição, 

tanto do ponto de vista das áreas atendidas quanto das modalidades de cursos oferecidos, ao 

seu projeto institucional, realizando a inserção regional da Instituição, oferecendo ao seu 

público de interesse alternativas de relacionamento de longo prazo e de educação por toda a 

vida, além de integrar de modo explícito ao perfil do portfólio do IMS sua confessionalidade. 

Pretende-se que o GGP7 passe a desempenhar um papel central de apoio à Reitoria da 

UMESP na proposição da oferta de novos cursos e de investimentos na estrutura existente. A 

gestão do portfólio de cursos apresenta-se como um instrumento valioso, que possibilita a 

avaliação contínua do perfil da Instituição e o planejamento de médio e longo prazos do perfil 

acadêmico a ser constituído, resultado tanto da análise do mercado da região quanto da 

evolução de cada área acadêmica. Por esse instrumento, a expansão da Instituição poderá 

passar a seguir planejamentos de longo prazo, com a identificação de áreas estratégicas de 

investimento, além de viabilizar uma maior integração da Instituição, na medida em que a 

diversidade de que se compõe passa a ser concebida a partir de um único e amplo projeto de 

desenvolvimento, o que em muito favorece a imagem institucional.  

Para tanto, serão agregados ao grupo estruturas de apoio, como a Diretoria de 

Tecnologia e Informação, a Diretoria de Finanças e Controladoria e a Diretoria de 

Comunicação e Marketing, fundamentais no subsídio às análises propostas. As áreas do 

conhecimento, a partir das quais se compõe o portfólio da Instituição, participam do processo 
                                                 
7 Conceito novo que muda a cultura vigente. O GGP só vai se consolidar num exercício contínuo da Direção 
Geral. Os primeiros resultados do GGP foram satisfatórios, porém há muito o que ainda deve ser feito para sua 
efetiva concretização. 
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por meio de um amplo debate no âmbito dos cursos e faculdades e através da indicação do seu 

representante no GGP. O GGP se comporia, assim, pela estrutura de apoio indicada 

anteriormente por representantes das áreas acadêmicas em que o grupo de EPTV propõe que 

seja avaliado o portfólio da UMESP, além da Diretoria de Educação Básica e das Vice-

Reitorias Acadêmica e Administrativa, buscando-se assim a aderência das vertentes 

mercadológicas com os propósitos institucionais. 

O grupo de Inserção Regional também buscou a sua política de relacionamento para o 

IMS e a UMESP. Destaca-se aqui a criação de um canal de relacionamento com a sociedade 

por meio de uma proposta para que se abram “pontos avançados”. A idéia é ter um espaço em 

lugares de ampla movimentação de pessoas, onde é possível o aluno metodista acessar a 

internet, as empresas obterem informação a respeito dos serviços prestados pela Universidade 

e ainda ser como um canal de aproximação do aluno com o mercado de trabalho por meio de 

uma central de estágios.  

Assim, a implantação do Planejamento Estratégico na UMESP continuou em 2005. 

Várias ações precisam ainda de mais alguns anos para estar efetivamente implementadas. 

Poder-se-ia relatar muito mais e com mais riqueza nos detalhes. Porém, um processo desse 

tipo é gradual, contínuo e avança dinamicamente diante dos fatos que a Avaliação 

Institucional apresenta, bem como as análises efetuadas pelos grupos do Planejamento 

Estratégico. 

 

4. O Resultado do Trabalho da Força-Tarefa Comunicação e Integração: Plano de 

Comunicação e Construção da Política 

Dentro do campo empresarial, não há como deixar de fazer um entendimento do 

processo de comunicação aliado à cultura organizacional. As ferramentas da comunicação são 

as mais variadas e estrategicamente podem ser usadas para potencializar todo esse processo, 

se houver pleno entendimento dos valores, das crenças, dos princípios que regem uma 

organização. 

Dentro desse contexto, a UMESP de uma maneira geral apresenta-se com uma cultura 

de comunicação muito tímida, ou seja, essa Instituição, de uma forma mais ampla, assume 

timidamente o propósito de se ter comunicação como um ato estratégico e, conseqüentemente, 

acaba por não estar até capacitada para acessar e ser acessada com facilidade por muitos de 

seus públicos de interesse, que muitas vezes buscam simples informação quer seja via home 

page na internet, quer seja por telefone.  
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As possibilidades de o fato ocorrido descrito anteriormente estar relacionado com o 

modelo de estrutura organizacional vigente e seus respectivos sistemas de gestão que 

tipificam algumas das universidades brasileiras (segundo levantamento da consultoria externa 

que auxiliou a UMESP e analisou 8 estruturas organizacionais de IES privadas) acabam por 

ser interligadas, até porque, com raras exceções, a maioria delas adota um processo de decisão 

centralizado, em que não há espaço para o diálogo ou para a chamada administração 

participativa. Esta afirmação decorre de algumas assertivas que ocorreram num dos eventos 

que o grupo de Planejamento Estratégico da UMESP promoveu enquanto seminários para 

entender melhor esse assunto.  

Uma outra ponderação realizada nesses seminários é quanto aos diversos segmentos 

que compõem a estrutura da Universidade – docentes, funcionários e alunos, pais dos alunos, 

fornecedores. Quase sempre, segundo os apresentadores dos seminários, esses atores têm seus 

relacionamentos restritos às instâncias burocráticas ou operacionais que legitimam seus papéis 

e funções, sem buscar, por falta de mecanismos facilitadores, uma maior interação. 

Atendo-se melhor a um olhar mais restrito entre os atores aluno-professor-funcionários 

administrativos, percebe-se que, mesmo quando esse contato entre as partes se concretiza, não 

se pode entendê-lo como um momento efetivo de comunicação. Durante um dos seminários 

em que se debatia o processo comunicacional, ficou claro pela palavra dos apresentadores que 

o contato entre alunos e funcionários técnico-administrativos fica limitado à busca de solução 

para questões administrativas burocráticas, como, por exemplo, levantamento de notas, 

assiduidade, datas de matrículas, pagamento de mensalidades etc., que, na maioria das vezes, 

em virtude da não-integração dos processos administrativos do atendimento, acaba por ser 

dificultado devido à incompreensão das informações, acarretando na falta de um autêntico 

relacionamento entre as partes em que a comunicação é um fator-chave de sucesso. Logo, a 

não-existência de uma cultura de comunicação acaba imprimindo às relações pessoais um 

componente estritamente frio, técnico e burocrático. Dessa forma, a Universidade, em seu 

nível maior ou em seus setores administrativos e acadêmicos, não se comunica. 

Isso não pode significar que uma universidade não venha a desenvolver ações isoladas 

de comunicação. Podem existir eventos ou programações especiais promovidos pelas 

universidades que abrangem diferentes áreas do conhecimento. E, para que isso aconteça, há 

necessidade de um maior esforço para atingir os objetivos propostos.  

Um exemplo disso diz respeito ao período pré-vestibular, em que algumas instituições 

universitárias têm se mostrado arrojadas em suas campanhas publicitárias, ainda que as 

realizem com recursos financeiros limitados. Algumas universidades dispõem de estruturas de 
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comunicação, editam alguns house organs, como jornais, revistas ou boletins, e mantêm um 

fluxo regular de informações com os meios de comunicação. Há que se considerar, no 

entanto, que tais ações de comunicação, embora gerem resultados parciais e localizados, não 

podem ser configuradas como agentes promotores de uma autêntica cultura de comunicação. 

De fato, uma cultura de comunicação se define exatamente por uma prática comum que 

extrapola a mera sobreposição de atividades isoladas. Ela está legitimada pela consciência, 

comum a todos os níveis da organização, de que é necessário manter relacionamentos 

saudáveis, duradouros e produtivos e de que a tarefa de comunicar não é exclusiva das 

estruturas profissionalizadas de comunicação. Em uma organização que busca por uma 

autêntica cultura de comunicação, todos os seus funcionários se sentem envolvidos com ela e 

almejam, apesar das diferenças ou mesmo das oposições, o desenvolvimento pessoal ou 

institucional. Atualmente, nas organizações que já tenham exercitado essa cultura 

comunicacional, o processo da comunicação permeia todos os níveis da estrutura 

organizacional e é um compromisso realizado e compartilhado por todos.  

Infelizmente pode ocorrer que ainda dirigentes de grandes universidades enxergam a 

comunicação sob uma perspectiva meramente instrumental. A ausência de uma visão 

estratégica não permite que esses dirigentes percebam como a comunicação pode fluir com 

facilidade entre os vários setores da Universidade – reitoria, corpo docente, corpo discente, 

funcionários –, e há obstáculos também importantes no relacionamento entre a Universidade e 

a sociedade. 

Embora, em muitos casos, o discurso oficial pareça inserir a comunicação como uma 

de suas prioridades, na prática, as instituições universitárias relegam-na para um segundo 

plano. A comunicação é percebida como uma ferramenta útil, mas não estratégica; portanto 

não a incorporam em seu planejamento maior e, ao setor que dela cuida, são destinados 

recursos tanto humanos como materiais insuficientes para dar conta das funções que ela deve 

obrigatoriamente desempenhar. Em assim sendo, ela se viabiliza a partir de atividades 

fragmentadas, nas quais muitas vezes não há, ao menos, uma visão concreta do público-alvo, 

o que representa desperdício de recursos e reduzida eficácia. 

Logo, dentro de uma perspectiva mais ampla, é necessário entender a comunicação 

como fundamental e assumir o conceito moderno de comunicação integrada, gerida a partir de 

uma política global de comunicação. Simplesmente tendo apenas uma visão instrumental da 

comunicação, que a pode rebaixar no conjunto das prioridades definidas, tem-se como 

resultado a ausência de estruturas profissionalizadas e com baixa participação efetiva no 

processo de tomada de decisões e baixa autonomia para traçar diretrizes e estabelecer planos 
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de ação. Ocorre que, com poucas exceções, essa área está atrelada de tal forma à estrutura de 

poder da Universidade que vive permanentemente sob vigilância, o que lhe retira a agilidade 

para responder às demandas de informação/comunicação. 

A consultoria que auxiliou a UMESP na formatação de seu Planejamento Estratégico, 

em uma de suas apresentações, comentou que em algumas estruturas de universidades 

públicas, por exemplo, a área de comunicação não passa de um mero apêndice desta estrutura 

de poder, o que acaba por refletir a cultura organizacional vigente. Segundo os consultores, 

não é raro associar-se à figura do coordenador/assessor de comunicação o papel de chefe de 

gabinete, ou seja, de alguém mais comprometido com o reitor do que com a própria 

Instituição. Em boa parte das vezes, ele é antes um elemento de confiança do reitor ou da 

direção que um profissional a serviço da Instituição e tende a abandonar as suas funções, 

quando, por exemplo, o reitor é substituído. Por ser, então, um cargo preenchido por decisões 

pessoais e políticas, ele se atrela a uma visão de curto prazo. Este fato pode explicar a 

descontinuidade dos programas de comunicação de longo prazo. Além disso, a área de 

comunicação está, quase sempre, subdimensionada, em termos de recursos humanos e 

materiais, sendo incapaz de colocar em prática as inúmeras atividades requeridas pela 

Instituição para o desempenho das suas vertentes de ensino, pesquisa e extensão. Nem 

sempre, os profissionais que integram esta área possuem um perfil abrangente ou comungam 

com a perspectiva moderna de comunicação como insumo estratégico, atuando mais 

operacionalmente do que como executivos de comunicação. O que pode agravar ainda mais 

esse quadro é a falta de definição de uma carreira para o profissional de comunicação nas 

universidades, principalmente as públicas, onde se acaba fazendo com que haja recrutamento 

de colaboradores no seu próprio quadro docente (geralmente dos cursos de comunicação) ou 

lance mão de estagiários, a baixo custo. Em ambos os casos, a idéia que vigora é reduzir 

despesas, mesmo porque elas não estão previstas no orçamento. No primeiro caso, o 

profissional, que é também docente, encontra dificuldade para conciliar as duas tarefas, ambas 

importantes. No segundo, a falta de experiência dos estagiários sinaliza para a improvisação e 

o amadorismo. Acrescente-se a isso o fato de que a escolha do profissional, nas universidades 

públicas, pode, muitas vezes, ter uma inspiração pessoal ou política, com prejuízo da 

competência. Isso pode levar as instituições de ensino a estarem mais preparadas para “falar” 

do que para “ouvir”, ou seja, por uma distorção inerente à sua perspectiva de comunicação, 

elas desempenham mais o papel de transmissoras de informações do que de receptoras das 

demandas dos diferentes públicos de interesse. Este fato tem estreita relação com a cultura 

universitária brasileira, que de uma forma geral é marcada pelo individualismo, pela 
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arrogância, pelo corporativismo, pela falta de sensibilidade para com os problemas nacionais 

e pelos preconceitos com relação a possíveis parceiros que se situam fora do ambiente 

universitário. 

Uma instituição que vislumbra os demais setores da sociedade com superioridade e 

que, em geral, só consegue eleger os seus próprios problemas como prioritários, com certeza, 

não está disposta a ouvir. Por isso, está longe de praticar a comunicação, porque essa 

pressupõe horizontalidade entre os interlocutores. Não é por outro motivo que a 

"comunicação" da universidade brasileira se restringe a duas modalidades: a científica, 

exercida exclusivamente entre os pesquisadores e seus pares, e a burocrática, pautada por 

normas e regulamentos, expressão dos atos oficiais e administrativos. Também se justifica a 

partir deste fato a não-priorização, pela universidade, do esforço de divulgação, que 

representa, em última instância, a democratização do saber. Se uma universidade se dispõe a 

estabelecer novos vínculos com a sociedade, então se sugere o redimensionamento do seu 

perfil comunicacional. Isso implica atribuir nova escala de valores ao trabalho de interação 

com os seus distintos públicos de interesse e priorizar os relacionamentos. Sem perder os seus 

objetivos básicos – pesquisa, ensino e extensão –, a Universidade percebe que o ato de se 

capacitar é necessário para exercê-los plenamente a partir de uma nova proposta de 

comunicação, que privilegie a transparência, o diálogo, o compartilhar do saber e a 

responsabilidade social. O mundo existe além dos campi e a universidade pode dele 

participar. Para a universidade brasileira, isso significa buscar a comunhão de interesses e, 

colocando a sua competência a serviço da maioria, desenvolve uma cultura de comunicação 

que estimule o comprometimento de todos os atores dos diversos segmentos que a compõem. 

Especificamente para a UMESP, o grupo de trabalho intitulado “Comunicação e 

Integração” entendeu que havia a necessidade de se implantarem um Plano e uma Política de 

Comunicação para o IMS e em particular para a universidade que é objeto de estudo e análise 

desse trabalho1.  

A comunicação interna existe sempre, mesmo que as empresas nunca tenham definido 

uma política de comunicação. As conversas de corredores ou durante a pausa para café são 

um espaço privilegiado para a comunicação informal. A diferença é que uma política de 

                                                 
1 Apesar da insistência do grupo de tarbalho e da Assessoria de Planejamento, a rotina do dia-a-dia da 
Instituição, não permitiu até a presente data que a DICOM avançasse na escrita da política. Com a proximidade 
do vestibular 2005/2006, as primeiras pressões das faculdades já estão acontecendo e infelizmente a DICOM não 
tem as ferramentas para poder nortear seus trabalhos e direcionar os esforços, itens esses prioritários que 
precisam ser delimitados quando da construção da política. 
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comunicação interna é uma forma eficaz de combater rumores, estimular o envolvimento dos 

funcionários nos objetivos da organização e instaurar um clima de confiança.  

Antes de avançar com o plano de comunicação interna, o grupo de trabalho 

Comunicação e Integração estava procurando conhecer o estado social da organização por 

meio das indagações propostas no item 3 anterior, além de querer descobrir adicionalmente: 

• quais são as expectativas dos empregados em relação à Instituição e ao seu 

futuro;  

• analisar se a política interna de Recursos Humanos tem sido coerente com a 

política geral da Instituição e a sua cultura;  

• se o tipo de veículos de informação que têm sido utilizados para a comunicação 

interna está adequado aos públicos-alvo. 

 

O diagnóstico interno – como foi dito anteriormente – se realizou por meio de um 

questionário claro, lógico e progressivo (sempre do geral para o particular). A amostragem foi 

composta por 350 pessoas e representou a população de conjunto em termos dos diversos 

segmentos da Instituição e os cargos ocupados. Adicionalmente ocorreram visitas aos setores 

da Universidade, o que permitiu a apreensão de algumas situações, e as entrevistas, em 

ambiente formal, ajudaram a completar o diagnóstico interno. Cabe ressaltar que no tópico 

anterior o resultado da pesquisa auxiliou para identificar o que o IMS precisava logo de início 

em relação à comunicação: de uma Diretoria de Comunicação e Marketing, ampliando assim 

o que era a antiga Assessoria de Comunicação. Agora neste tópico desse trabalho, o que se 

busca retratar é onde a comunicação interna e a externa precisavam melhorar e o que acabou 

por resultar num Plano e numa Política de Comunicação. 

Adicionalmente, a postura da reitoria, dos diretores de faculdade e das gerências 

técnico-administrativas no que se refere à comunicação interna também foi um foco de análise 

nas entrevistas presenciais, nomeadamente nas seguintes questões: 

• Qual o papel da direção na transparência da informação?  
• As chefias têm um papel importante na divulgação da informação?  
• A direção apóia claramente as chefias nesta ação?  
• As intenções expressas são alteradas na gestão do dia-a-dia?  

 

Por último, foi importante perceber qual a identificação da cultura da Universidade e 

de que modo ela é percebida por todos os colaboradores internos. Foi possível perceber o 



204 

  

quanto a história, as atividades, os valores, a missão e a visão institucional estavam presentes 

e quanto o processo de comunicação vigente auxiliou a transmiti-los. 

Após fazer uma análise rigorosa das informações, os resultados começaram a indicar 

os principais vetores que ajudariam a desenvolver um plano de comunicação. A identificação 

dos alvos da comunicação interna foi essencial para a construção da política de comunicação 

institucional, pois a Universidade é constituída por várias pessoas em diversos segmentos. 

Quando se transmite uma mensagem, é fundamental definir a quem se dirige. Na definição 

dos objetivos foi preciso não esquecer que, para ser facilmente executável, a política de 

comunicação deveria ser: 

• Transparente: não pode existir uma situação de secretismo; 
• Simples: para ser de fácil execução; 
• Realista: porque, caso não seja reconhecida, dificilmente será aceita. 

 

Uma vez definidos os objetivos do plano de comunicação, coube à Diretoria de 

Comunicação e Marketing identificar os suportes mais eficazes para tornar a comunicação 

uma ferramenta eficaz do dia-a-dia. Os suportes indicados foram inicialmente estabelecidos 

em: 

• meios orais; 
• meios escritos; 
• meios audiovisuais; 
• novas tecnologias. 

 

Entendeu-se que, para a concretização desses meios, seria necessário manter: 
 
• Reuniões periódicas 

o Vantagens: É um dos meios mais eficazes para comunicar de forma ativa, pois, 

por meio da interação interpessoal, é possível de imediato transmitir a informação de 

referência.  

o Desvantagens: Excesso de reuniões acaba por provocar desinteresse.  
• Nota nos quadros de avisos 

o Vantagens: Transmite uma informação muito precisa. Envolve as chefias e 

permite uma comunicação mais dirigida.  

o Desvantagens: Custo de redação e reprodução.  
• Flash de informação 

o Vantagens: Ideal para dar a conhecer um resultado ou uma mudança.  
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o Desvantagens: Reprodução.  
• Folhetos 

o Vantagens: Dá para conhecer as novidades da empresa e todas as suas ações.   
o Desvantagens: Dispendioso.  

• Manual de acolhimento do aluno e de funcionários e professores 
o Vantagens: Apresentação da Instituição e dos seus procedimentos. Facilita a 

integração.  

o Desvantagens: Leva tempo a sistematizar.  
• Carta aos funcionários 

o Vantagens: Documento assinado pelo diretor-geral ou pela reitoria, focando 

aspectos importantes da vida da Instituição. Dirigida e personalizada. Eficiente no 

combate aos rumores.  

o Desvantagens: Pode ter interpretações erradas, se não for objetiva.  
• Pesquisa de clima organizacional 

o Vantagens: Diagnóstico do clima da organização. Permite a expressão das 

opiniões dos colaboradores.  

o Desvantagens: Tempo na realização e análise.  
• Avaliação institucional 

o Vantagens: Diagnóstico do clima da organização, incluindo os alunos e 

professores, permitindo ainda uma visão externa por parte do MEC. 

o Desvantagens: Tempo na realização e análise. 
• Jornal da Metodista 

o Vantagens: Pode ser distribuído para funcionários, alunos, professores e 

público externo, sendo possível remetê-lo também para o domicílio de todos os alunos 

egressos. Considerado por muitos como um canal de comunicação interno de referência. 

O mais importante é quem escreve e a capacidade que tem de captar a atenção dos 

leitores.  

o Desvantagens: Dispendioso. Envolvimento de recursos humanos 

especializados (jornalistas ou assessor de imprensa). Tempo de redação, paginação, 

impressão e distribuição. Porém, como é um jornal laboratório para o curso de 

Jornalismo, essa desvantagem desaparece. 
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• Intranet  

o Vantagens: Adapta-se facilmente aos colaboradores que têm acesso a 

computador. Permite a circulação rápida de informação e pode facilitar os processos 

burocráticos. Uma ferramenta útil de comunicação focada da área de Recursos Humanos 

com seus colaboradores.   

o Desvantagens: Varia consoante o grau de informatização de cada área da 

Instituição. 

 

• Boletim digital via e-mail  
o Vantagens: É um meio rápido e barato de envio de uma newsletter interna ou 

uma informação flash.  

o Desvantagens: É necessária a existência de um programa informático que 

permita o acesso por toda a Instituição. 

 

Como já foi dito anteriormente, a comunicação, para ser reconhecida como eficaz, 

deve contemplar uma série de conceitos, políticas e estratégias; trabalhando de forma 

integrada, na criação de uma nova maneira das organizações se posicionarem frente aos seus 

diversos públicos. Na construção desse processo, é fundamental o desenvolvimento de um 

plano e de políticas integradoras, que contemplem tanto as questões mercadológicas quanto a 

questões institucionais, por meio de uma comunicação interna ampla e dinâmica, que pode ser 

concebida dentro de um novo processo de gestão organizacional. 

A construção do plano de comunicação partiu do pressuposto da conjugação de 

diversos conceitos e no desenvolvimento integrado que há entre eles. Esses conceitos foram a 

ética, responsabilidade social, identidade organizacional, comunicação estratégica, 

comunicação integrada e inteligência competitiva.  

Dentro do plano, todo o processo comunicacional, quer interno como externo, deve se 

pautar em princípios da ética, permeando todos os procedimentos e relacionamentos entre os 

diversos públicos, sendo arraigada na conduta, no comportamento e no modo de ser dos 

funcionários junto aos alunos e professores, dos professores aos alunos e de todos diante da 

sociedade. Com isso é possível refletir para a sociedade uma imagem de credibilidade. 

Dessa forma, os cuidados com a ética se tornaram uma das maiores preocupações no 

ambiente empresarial, na busca por uma melhor aceitação do mercado e até um diferencial 

competitivo, pois, consoante Cheney (2004, p.434), “no mundo globalizado, a natureza da 
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reflexão ética e a importância dos assuntos éticos nas organizações mudaram 

consideravelmente e se tornaram ao mesmo tempo mais urgentes, mais complexas e mais 

desafiadoras”. Para a construção do plano, dentro dessa ótica, foi levado em consideração o 

que afirma Alsop (2004, p.59): “para enriquecer a reputação da sua organização, valores 

devem se tornar uma parte fundamental, basilar da cultura. Ética é DNA de uma corporação, 

não apenas a questão da moda atual para companhias com reputações conhecidas”.  

Quanto à responsabilidade social, afirma Bueno (2003, p.107): 

na verdade, a responsabilidade social, por estar vinculada ao processo de 

gestão, deve ser vista mais do que uma simples prática: deve estar 

umbilicalmente associada a uma filosofia negocial que contemple aspectos 

que extrapolam a mera relação comercial/financeira das empresas. Ela não se 

viabiliza, portanto, com base em uma decisão ou vontade do topo da 

organização, mas deve permear todos os seus públicos e parceiros, sendo 

expressão, pois, da própria cultura da organização. 

Por conseguinte, o grupo de trabalho esperava encontrar e visualizar estes valores, não 

somente no papel, mas principalmente refletidos em todos os funcionários, nos processos de 

gestão e na comunicação.  

Quanto à identidade organizacional, é fundamental estar atento na construção do plano 

para o papel dos funcionários, pois várias empresas se acabam contradizendo no momento em 

que comunicam valores e posicionamentos diferentes e muitas vezes opostos, àqueles 

existentes no seu dia-a-dia. Por isso, a construção e a legitimidade da identidade 

organizacional estariam dependendo, dentre outras coisas, dos processos de comunicação. O 

grupo entendeu por bem envolver o departamento de recursos humanos para um amplo 

processo de comunicação sobre a missão, visão e valores da Instituição não só para os novos 

empregados, mas também para um processo de reciclagem para os demais funcionários. 

Portanto, a busca da identidade corporativa, dentro do plano de comunicação da 

UMESP, passou a ser construída por meio da percepção da sociedade, da comunidade e dos 

formadores de opinião sobre a conduta da universidade, e isso deveria ser apurado por meio 

de pesquisas periódicas de imagem, tanto sendo aplicadas para o público externo como para o 

público interno – situação essa que poderia interagir fortemente com a atual Assessoria de 

Avaliação Institucional, que, seguindo metodologia própria e também recomendada pelo 

MEC, faz periodicamente um processo de avaliação amplo junto aos professores e alunos que 

acaba por retroalimentar todo o sistema.  



208 

  

No que diz respeito à comunicação estratégica, para a realização do plano, o foco 

principal era o de alinhar as próprias estratégias de comunicação institucional com os 

objetivos da Instituição. A primeira necessidade que foi identificada pelo grupo de trabalho 

Comunicação e Integração foi que era necessário mudar o posicionamento do atual momento 

comunicacional como sendo um mero conjunto de atividades operacionais para torná-la um 

sistema estratégico de análise, planejamento e de formulações. O plano devia estar embasado 

e deverá ser constantemente atualizado por análises sociais, políticas, mercadológicas, 

econômicas e culturais, que devem nortear e balizar tanto as ações de comunicação como a 

estratégia corporativa da Instituição. Após esse processo, as diversas áreas devem estar 

integradas pelos objetivos e estratégias que foram identificados, e esse posicionamento 

envolve em selecionar uma estratégia que diferencia a organização de seus competidores e 

mais, “a estratégia deve ser efetivamente comunicada tanto aos empregados, que a usam como 

guia para as decisões, quanto aos consumidores, que utilizam para julgar a imagem ou 

reputação da companhia”, segundo Eisenberg e Goodall (2001, p.300), pois esse é um 

processo dinâmico, que deve englobar tanto as questões mercadológicas como as questões 

institucionais, por meio de uma política comum, integradora e articuladora, sendo que dessa 

maneira a visão institucional da organização perpassa todas as áreas e passa também a ser um 

objeto de conhecimento e anseio comum. Nesse momento, a comunicação se torna estratégica 

e promove uma vantagem competitiva na busca por uma melhor adaptação às freqüentes 

mudanças do cenário competitivo, dado que em se utilizando da comunicação como 

ferramenta de inteligência empresarial é possível ter um melhor conhecimento do mercado, 

uma maior flexibilidade e rapidez na resposta em momentos de crise, possibilidades maiores 

de acerto nas tendências, maior acesso e abertura com a mídia e, finalmente, uma melhor 

inserção na comunidade. 

Nesse momento, espera-se que a percepção da importância da comunicação se efetive 

por meio de novos fluxos e processos comunicacionais, viabilizando dessa forma uma 

comunicação integrada e flexível, pois é na busca da necessidade de integração das diversas 

especialidades, na aglutinação de novas idéias, conteúdos que o trabalho em conjunto do 

mercado e do institucional se concretiza, pois a comunicação acaba por perpassar todo o 

ambiente empresarial e se torna um fio condutor da estratégia e do diferencial competitivo da 

Instituição. Dentro desse contexto, o plano contemplou aspectos de que a comunicação teria 

de estar apta a proporcionar retorno constante de valor agregado para a Instituição, pois, a 

partir dessa visão de comunicação integrada, um aumento na produtividade poderia ser 

obtido, deixando de existir ruídos na comunicação, o que conseqüentemente elevaria o 
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comprometimento e a satisfação dos funcionários administrativos, fazendo com que o dia-a-

dia organizacional ficasse mais leve, pois, consoante Eisenberg e Goodall (2001, p.94), a 

“comunicação é o processo de organizar. Isso significa que apenas através da comunicação, 

organizações poderiam chegar a existir e continuar existindo. E mais, a comunicação não está 

dentro, fora ou ao lado da organização, ela é a própria organização”. Para tanto, é 

imprescindível a construção de um sistema integrado de comunicação, pois a mesma deve ser 

o canal condutor de toda a estratégia organizacional da empresa, através de seus públicos 

internos, sob um novo processo de gestão e por meio dos públicos externos, de sua identidade 

corporativa e do compromisso social com o qual a Instituição está vinculada. 

Por fim, dentre os diversos conceitos que balizaram o plano de comunicação, tem-se a 

comunicação como um processo de inteligência, pois nenhum processo administrativo pode 

ocorrer sem uma estrutura formal. O Planejamento Estratégico entendeu diante dos 

diagnósticos, análises e proposições de seus grupos de trabalho que era necessário estruturar e 

dar um novo impulso à Assessoria de Comunicação do IMS. Com isso, essa nova área poderia 

cuidar ainda melhor da comunicação, tanto nos colégios como na universidade que integram o 

IMS. O foco de análise aqui é a UMESP, porém, até se chegar a ela, todo um processo mais 

amplo precisou ser entendido. Uma vez estruturada essa área, durante o ano de 2005 seria 

necessário avançar nas definições já estabelecidas. 

Diante dos resultados do questionário e das entrevistas realizadas, a nova Diretoria de 

Comunicação e Marketing concluiu que teria de colocar em prática o plano de comunicação, o 

qual deveria também contemplar uma política de comunicação institucional. Aqui se obtém 

um resultado conjunto, pois o Planejamento Estratégico da UMESP estava seguindo o seu 

caminhar rumo à consolidação de uma área considerada chave para a Instituição. 

Logo, a nova Diretoria de Comunicação e Marketing, ao entender os conceitos 

norteadores do plano, viu que era chegada a hora de estabelecer sua nova estrutura funcional. 

Essa estrutura se dividiu em três gerências: comunicação, marketing (que traz dentro de si a 

inteligência empresarial) e vestibular (que foi transferida hierarquicamente a essa diretoria 

com o nome de captação de aluno). 

Cabe agora ao marketing realizar ações de inteligência competitiva, mapeando as 

ações do segmento educacional, os concorrentes, fazendo análises do ambiente externo, 

verificando os cursos da UMESP e suas perspectivas frente ao mercado. Deve-se destacar 

aqui também que, sob a responsabilidade de marketing, uma nova ação foi implementada, que 

é uma Central Telefônica de Informações que visa dar maior agilidade aos atendimentos 

telefônicos, pois foi detectado que o atendimento telefônico em relação às concorrentes era 
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muito demorado (em média mais de 2 (dois) minutos e as concorrentes abaixo desse valor), 

ocasionando, segundo o relatório de telefonia, aproximadamente 6 (seis) mil ligações que 

foram perdidas em dezembro de 2004 devido a essa morosidade no atendimento. 

Cabe à área de vestibular dentro da Gerência de Captação de alunos ampliar as ações 

de captura de futuros alunos por meio de novas formas de contato com esse público, a 

realização do vestibular digital, o processo de matrículas dos novos alunos – trabalho esse 

desenvolvido junto com a Secretaria Acadêmica. Deveria ainda rever a utilização dos espaços 

na mídia impressa, televisiva e radiofônica, além de ações em outdoors, brindes em cinemas, 

bares, feiras de vestibular etc., sendo necessário que o próprio setor de marketing fizesse uma 

revisão de como são concebidas a imagem institucional, a utilização de cores e imagens, as 

formas de logotipos, por exemplo.  

Coube à gerência de comunicação ampliar as ações da assessoria de imprensa, relações 

públicas – clipping, a parte de web (Portal Metodista - site), bem como toda a parte de 

propaganda e eventos realizados dentro da Instituição, elaborando uma apresentação-padrão 

sobre a Instituição a ser apresentada no início dos principais eventos da Universidade. 

Adicionalmente, toda a comunicação com os alunos e ex-alunos – agora chamados de Alunos 

Metodista – deveria ser revista, bem como o contato com os professores e funcionários 

técnicos administrativos que, dependendo do tema em questão, a área de Recursos Humanos 

deveria ser envolvida, tal como com relação ao aluno que dependendo do assunto a ser 

abordado deveria envolver as secretarias acadêmicas, tanto da graduação como da pós-

graduação. Em agosto de 2005 foi inaugurado o Centro de Convivência que contém uma 

ampla praça de alimentação e algumas lojas, dentre as quais há uma que reforça a imagem da 

Instituição por meio da venda de roupas e utensílios com a marca Metodista, espaço esse que 

é monitorado pela gerência de comunicação.  

 

5. A Comunicação como um Processo de Inteligência 

Embora várias ações fossem tomadas pelos diversos setores que agora compõem a 

diretoria de Comunicação e Marketing, o grupo de trabalho Comunicação e Integração, frente 

aos resultados oriundos das entrevistas presenciais, sugeriu ao departamento de Recursos 

Humanos o uso de métodos e técnicas de planejamento participativo com visualização de 

resultados que consistem em um conjunto articulado de instrumentos, voltado para assegurar 

maior participação, objetividade e transparência aos processos coletivos de tomadas de 

decisão, pois, em reuniões baseadas exclusivamente em comunicações orais, a participação 

normalmente das pessoas pode ficar restrita a um pequeno número de participantes, que, 
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devido a características pessoais (maior desinibição, experiência de falar em público etc.) ou 

posição hierárquica, tende a monopolizar o uso da palavra e assim dificultar o processo 

comunicacional entre os participantes. Outro problema freqüente nesse tipo de reuniões, 

segundo análise do resultado das entrevistas, refere-se à dificuldade de se extrair das diversas 

intervenções orais (nem todas focadas nos temas em questão) elementos sintéticos, capazes de 

exprimir com objetividade e clareza os consensos (e mesmo os dissensos) alcançados durante 

a reunião. Logo, o método de planejamento participativo busca superar essas dificuldades e 

aumentar a qualidade dos processos de tomada de decisão através do uso articulado de três 

técnicas: visualização, moderação e dinâmica de grupo. 

Detalhando melhor tem-se que a visualização consiste na utilização de instrumentos 

como cartões e painéis para o registro escrito das discussões e a visualização simultânea e 

continuada dos resultados alcançados. Ao inverter a relação seqüencial normalmente existente 

entre a palavra oral e escrita, faz-se com que as intervenções orais estejam referenciadas a 

uma formulação escrita, sendo que o método acaba por contribuir para que as discussões 

sejam mais objetivas e focadas tematicamente. A produção de um resultado sistematizado 

torna mais transparente o processo de planejamento e reforça o compromisso dos 

participantes com a implementação das resoluções adotadas. 

A moderação envolve um conjunto de técnicas de sensibilização, motivação, 

organização e desenvolvimento lógico-conceitual, utilizadas pelo moderador/facilitador das 

reuniões. O moderador deve atuar como mediador das opiniões e propostas dos participantes, 

não devendo, portanto, estar diretamente envolvido com o grupo ou o tema em discussão. Por 

outro lado, é importante que ele, além de um sólido conhecimento do método, tenha 

capacidade de apreender a essência da temática em discussão de forma a poder organizar e 

colaborar no desenvolvimento das idéias apresentadas pelos participantes. 

As dinâmicas de grupo podem assumir diferentes formas, tais como: problematização 

(reflexão e discussão entre os participantes a partir de questões e perguntas propostas pelo 

moderador), alternância entre trabalho em grupo (para o tratamento de temas específicos) e 

sessões plenárias (para a abordagem de temas gerais e socialização dos resultados do trabalho 

em grupo). 

As reuniões conduzidas com base no método de planejamento participativo devem 

observar alguns princípios básicos no relacionamento entre os participantes. Os mais 

importantes são: i) oportunidades iguais de intervenção para todos os participantes, 

independentemente de vinculação institucional, posição hierárquica ou outros fatores, ii) 

condução compartilhada da reunião entre o moderador e os participantes e iii) construção 
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negociada de resoluções consensuais. As votações, quando ocorrem, referem-se apenas a 

questões de encaminhamentos e não envolvem definições de conteúdo. Na impossibilidade de 

se chegar a uma formulação consensual, as divergências devem ser claramente explicitadas e 

incorporadas às atas de reunião. 

Porém, somente esse tópico sobre a comunicação em reuniões e entre as pessoas não 

seria suficiente. Consoante Bueno (2003, p.8), temos que “nos dias atuais, a Comunicação 

Empresarial se prepara para ascender a um novo patamar, tornando-se um elemento 

importante do processo de inteligência empresarial”. Devido a isso foi necessário, como 

citado anteriormente, estruturar a comunicação da UMESP por meio da instituição de uma 

Diretoria de Comunicação e Marketing, com vistas a usufruir de todas as potencialidades das 

novas tecnologias, respaldar-se em banco de dados inteligentes, explorar a emergência das 

novas mídias e, sobretudo, maximizar as interfaces entre a Instituição e seus públicos de 

interesse. Bueno (2003, p.8) ainda destaca:  

Ao debruçar-se sobre esta nova realidade, a Comunicação Empresarial 

rompe as fronteiras tradicionais que a identificavam nas décadas anteriores, 

deixando de ser um mero apêndice do processo de gestão, algo que se 

descartava ao despontar da primeira crise. Hoje, encontra-se na linha de 

frente, situada em posição de destaque no organograma, promovendo 

conhecimentos e estratégias para que as empresas e entidades não apenas 

superem os conflitos existentes, mas possam atuar, preventivamente, 

impedindo que se manifestem. 

A comunicação na UMESP passou a encerrar um conjunto de novos atributos que a 

tipificam como sendo de insumo estratégico; logo, essa nova diretoria responderia 

diretamente à direção-geral do IMS, sendo que fundamentalmente caminhou para assumir, por 

inteiro, a perspectiva da chamada comunicação integrada, com uma articulação muito mais 

estreita entre os vários setores da Instituição, sendo que as vertentes institucional (imagem) e 

mercadológica (que lançam novos cursos) deixam de ser percebidas como distintas porque a 

partir de agora estão umbilicalmente associadas ao negócio educacional, bem como à visão e 

à missão da Universidade. Dessa forma, é necessário que haja uma maior aproximação da 

área acadêmica com a administrativa, num pensar estratégico conjunto no que tange a 

lançamento de novas ofertas de prestação de serviços para a sociedade. A escolha do curso, 

seu potencial de mercado, as ações da concorrência, os custos e o potencial internos, tudo 

passa a estar dentro de uma metodologia que tem na Diretoria de Comunicação e Marketing 

um papel fundamental de apoio para a tomada de decisão de se ofertar ou não o novo curso. 



213 

  

Em resumo, aqui se fez referência aos aspectos comunicacionais com o mercado e, não 

menos importante, a comunicação interna. No que se refere à comunicação interna, a 

linguagem utilizada com relação aos house organs foi revista, porém é necessário também 

cuidar da comunicação interpessoal. Como foi dito anteriormente, é necessário que o 

departamento de Recursos Humanos capacite os funcionários em técnicas de processos 

decisórios e criativos em grupo, onde possa haver a participação de todos os envolvidos de 

forma igualitária na comunicação quando se encontram em reuniões. 

Um exemplo concreto disso foi o início do Programa de Integração para os novos 

funcionários. O primeiro evento aconteceu numa sexta-feira, 29 de julho de 2005, para 

recepcionar as pessoas que foram contratadas nos últimos três meses. Foi um momento de 

alegria e descontração, em que um da Coordenação de Esportes realizou atividades com os 

funcionários, para que todos pudessem se conhecer. Após essa dinâmica, um pastor 

proporcionou um momento de reflexão e apresentação da Pastoral Universitária e Escolar. 

Adicionalmente, as características do IMS foram apresentadas pelo Sr. Marcio de Moraes, 

vice-diretor geral do IMS e vice-reitor administrativo da UMESP, onde em sua fala destaca-

se: "A grande diferença entre as outras organizações é que a Metodista não tem um dono. Eu 

também sou funcionário". E, antes de finalizar o encontro com um delicioso lanche, o pastor 

Wesley Fajardo Pereira pediu que todos o acompanhassem em uma música que convidava as 

pessoas para fazer parte de um novo momento. Os participantes fizeram uma grande roda, 

simbolizando a integração. 

Com o objetivo de facilitar essa relação, foi produzido o Manual de Integração, que 

poderá ser utilizado para tirar dúvidas sobre benefícios, políticas e serviços oferecidos pela 

Instituição. Todos os novos funcionários receberam esse manual, que também está disponível 

na intranet. Segundo o Departamento de Recursos Humanos, esse evento será mensal. 

 Com relação à própria intranet citada acima: é um conjunto de sites de acesso 

exclusivo aos funcionários (docentes e técnico-administrativos) da Metodista: uma nova 

forma de comunicação interna, que permite que os colaboradores encontrem informações 

institucionais, serviços, benefícios, além de atividades de integração. Nas palavras do vice-

diretor-geral, Sr. Marcio de Moraes, "é uma maneira rápida e ágil de comunicação, que tem 

como intenção aproximar os funcionários da Instituição". Para facilitar essa aproximação, 

estarão disponíveis informações sobre os setores, inclusive com foto dos funcionários. Assim, 

os colaboradores poderão ligar o nome à fisionomia daquela pessoa cujo contato é feito 

apenas por telefone ou e-mail, pois faltava uma ferramenta para conhecer e ter contato com os 
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funcionários dos outros Campi, e a Intranet ainda abre novas possibilidades, pois é novo 

espaço para os funcionários. 

De um modo geral, os Departamentos de Recursos Humanos das empresas encontram 

no ambiente da intranet oportunidades de relacionamento com empregados capazes de obter 

engajamento e alinhamento. Com o amadurecimento da Internet, a área de Recursos Humanos 

ganhou uma poderosa aliada no relacionamento com os funcionários, diretos ou terceirizados. 

As formas de comunicação on-line "abraçam" as pessoas de uma maneira inédita na história 

recente, de forma similar à invenção do telefone. Oferecem recursos visuais e sonoros que a 

tornam mais eficiente e atrativa, capaz de prender a atenção de seus espectadores com 

facilidade. Ao trazer esta característica para as três primeiras gerências contempladas 

(Comunicação, Recursos Humanos, Pastoral Universitária) e para a Rádio Metodista – o uso 

das ferramentas de comunicação on-line em benefício dos objetivos dessas áreas –, é 

imprescindível fazer um planejamento e ter definições sucintas das ações estratégicas.  

Por exemplo: através da intranet o profissional de RH se comunica de uma só vez com 

todos os colaboradores com muita facilidade e praticidade, podendo ser citado: campanhas 

motivacionais, enquetes para colher opiniões sobre assuntos cotidianos da empresa, envia e-

mails com as novidades do dia. Os recursos que se pode utilizar são limitados apenas pelo 

orçamento disponível e pela imaginação dos profissionais das agências de comunicação e 

web. Um sinal dessa mudança de ambiente está no antigo mural de recados. O que antes era 

um dos pontos fortes de comunicação interna nas empresas torna-se cada vez mais uma peça 

de apoio para as formas de relacionamentos on-line, que em muitos propósitos conseguem ser 

mais rápidos e eficazes, pois um dos maiores ganhos é a estreita proximidade com 

colaboradores, proporcionada pelas comunicações instantâneas, como chats e salas de 

reuniões virtuais.  

Uma boa gestão de Recursos Humanos saberá escolher as ferramentas certas de 

comunicação on-line (e de comunicação convencional) para contribuir para o alinhamento da 

empresa e dos colaboradores em busca de objetivos comuns. Com os diversos setores da 

empresa alinhados pelo foco, é construído um ambiente mais positivo, se melhoram as 

relações de trabalho e se acentua o envolvimento pessoal de cada funcionário dentro do 

processo produtivo.  

Ações simples e bem planejadas são ótimos recursos, pois um simples e-mail de 

parabéns pelo aniversário, de agradecimento pela participação em um evento ou de votos de 

boas férias mostra a atenção da empresa com seus colaboradores, que se reverte em empatia 

pura e contribui para a boa imagem da Instituição. 
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 Adicionalmente a todo esse processo e na busca de melhorar a comunicação, passou a 

existir na UMESP treinamentos periódicos sobre “Técnicas e Postura de Atendimento Pessoal 

e Telefônico". O curso, ministrado pelos funcionários do Departamento de Recursos 

Humanos, foi destinado, preferencialmente, a todas as pessoas que trabalham diretamente 

com o atendimento, pois essa atividade de atendimento, principalmente quando exercida com 

o público externo, reflete os princípios e a atenção que a Instituição dispensa às pessoas, 

exercendo, assim, o papel de cartão de visita, deixando a primeira impressão naquele que é 

atendido. Outros treinamentos fazem parte de um amplo programa de capacitação, que visa 

capacitar o funcionário, em especial os recém-admitidos, nas ferramentas e temas básicos 

utilizados na Instituição, como: 

- Técnicas e Postura de Atendimento Pessoal e Telefônico;  

- Introdução à Informática na Prática;  

- Ponto Eletrônico: renovação e atualização de conhecimentos;  

- Prevenção da saúde no ambiente de trabalho: cuidados pessoais;  

- Utilização do Outlook. 

Os programas de treinamento oferecidos pela Metodista visam não só integrar os 

funcionários recém-admitidos às tecnologias e atitudes, mas também reciclar os antigos 

funcionários.  

 

6. A Diretoria de Comunicação e Marketing 

Desde julho de 2004 o Instituto Metodista de Ensino Superior oficializou em sua 

estrutura a Diretoria de Comunicação e Marketing (DICOM). Resultado dos desdobramentos 

oriundos do trabalho de Planejamento Estratégico, essa diretoria vem ampliar as ações da 

Assessoria de Comunicação que vinham sendo realizadas até então. Para dar conta dos 

desafios apresentados pelo cenário cada vez mais competitivo entre as IES, a DICOM está 

organizada a partir de três eixos principais, identificados por meio de gerências e que 

interagem constantemente. 

A Gerência de Comunicação é responsável por ações em quatro áreas: Assessoria de 

Imprensa (relações públicas), Propaganda e Marca, WEB e Eventos. Por meio delas, se dá de 

forma sistemática a comunicação com o público interno e externo. As publicações internas, o 

site institucional, as campanhas publicitárias e o contato com a mídia, entre outros, constituem 

tarefa dessa gerência. 
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Consolidar uma área de Inteligência Competitiva da Instituição é a principal tarefa da 

Gerência de Marketing. Nessa direção, ela desenvolve pesquisas e análises setoriais com 

vistas a conhecer melhor o mercado educacional e subsidiar a Instituição na tomada de 

decisões. Além disso, realiza ações voltadas para o marketing de relacionamento. 

Finalmente, mas não menos importante, a Gerência de Captação de Alunos que atua 

no sentido de dar visibilidade à Instituição com vistas a atrair potenciais alunos. Isso acontece 

pela presença em feiras, seminários, congressos e outros eventos do segmento educacional, 

além de visitas a colégios e cursinhos. A Gerência de Captação de Alunos também é 

responsável pela organização, coordenação e realização dos processos seletivos que se dão 

semestralmente. 

A seguir são detalhadas um pouco mais essas gerências e as áreas que delas fazem 

parte: 

 

 

 

 
Processo Seletivo   Eventos             Inteligência Competitiva 
Feiras     WEB             Gestão de Relacionamento 
Universidade Aberta   Imprensa            Pesquisa de Mercado 
     Assessoria de Imprensa 
     Propaganda e Marca 

 
Gerência de Captação de Alunos 
A Gerência de Captação de Alunos tem por objetivo a prospecção de candidatos para 

as áreas do Instituto Metodista de Ensino Superior. Para isso, utiliza-se de ferramentas como 

pesquisas, feiras, congressos, eventos e ações intensivas de marketing para apresentar a seus 

públicos de interesse a Universidade como um todo e os serviços que ela presta a toda a 

comunidade. O intuito é promover ainda mais a imagem institucional por meio de novas 

atividades que visam estimular o interesse pela Universidade, captando, assim, mais alunos 

para a graduação, para o Colégio Metodista e para os cursos de pós-graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu. A seguir se descrevem as áreas que compõem essa gerência: 

 
PROCESSO SELETIVO 

A área de Processo Seletivo realiza os trabalhos para organização de todo o vestibular, 

incluindo infra-estrutura, controle de material em geral, preparação de mailling (digitação), 

                       DICOM  
 Diretoria de Comunicação e Marketing 

    Gerência de 
Captação de Alunos 

Gerência de       
Comunicação 

Gerência de  
Marketing 

Direção-Geral 
do IMS
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atendimento telefônico e presencial. Há um procedimento-padrão desde a elaboração das 

provas, da inscrição do vestibulando, bem como da conferência de dados até o dia da 

realização do exame. Além disso, durante todo o ano são desenvolvidas pesquisas e 

benchmarking que visam aperfeiçoar os métodos de processo de seleção a cada processo 

seletivo, justamente para melhor atender aos candidatos. 

 
FEIRAS 
 

A área de Feiras dentro dessa Gerência vem complementar as demais, pois está 

diretamente ligada ao vestibular e precisa estar em sinergia com todo o setor para o pleno 

desenvolvimento do trabalho. Esta área visa, durante todo o ano, buscar parcerias como forma 

de divulgar a Universidade perante seu público-alvo. Para tanto, as feiras tornam-se 

ferramentas de comunicação estratégicas para aproximar pessoas e estreitar relacionamentos, 

criando condições de elevar a imagem da Instituição, garantindo o alcance do objetivo 

institucional, ou seja, a captação de um maior número de candidatos. 

O setor é também responsável pela organização de visitas internas, externas e pela 

marcação de palestras nas escolas e nos Campi, conforme o Programa Universidade Aberta. 

Com isso, abaixo estão relacionadas as atividades realizadas pela área de Feiras do Processo 

Seletivo como segue: 

1- Feiras de Vestibular em escolas, colégios e cursinhos (Ex.: Jornada Profissional Colégio 

Arquidiocesano); 

2- Eventos ligados à área acadêmica e de vestibular (Ex.: Congresso de Odontologia e 

FEVEST); 

3- Ações de Marketing (Ex.: Ação de Panfletagem e café da manhã com escolas e cursinhos, 

além de parcerias com diversas empresas, como, por exemplo, as das Lojas Renner); 

4- Visitas Internas – Atendimento aos candidatos (individualmente ou em grupo), 

apresentando toda infra-estrutura dos campi da Universidade; 

5- Visitas Externas – Atendimento às instituições que estejam ligadas direta ou indiretamente 

ao vestibular da Universidade; 

6- Palestras e Plantões de Dúvidas – Envio de profissionais da Metodista às instituições para 

atendimento tanto aos discentes como aos docentes. 

 

 



218 

  

PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA 

 Esse programa visa abrir a UMESP para que pessoas ou escolas interessadas possam 

conhecer as instalações e receber informações sobre os cursos e serviços oferecidos. Dentro 

do programa há visitas externas e internas. 

 

Visitas Externas 

As visitas externas visam ao estreitamento da relação das escolas e cursinhos com a 

Universidade, no sentido de gerar uma relação de interatividade, de trazer para dentro do 

campus professores e alunos do Ensino Médio. No ato da visita, as instituições de ensino 

interessadas recebem orientações sobre o Programa Universidade Aberta, informações gerais 

sobre a Universidade, os cursos oferecidos, novos cursos, pós-graduação Lato Sensu e Stricto 

Sensu, estimulando o interesse das escolas e seus alunos a conhecerem melhor a Universidade 

Metodista de São Paulo. 

 

Visitas Internas 

Após a visita externa, as escolas entram em contato com a Universidade para o 

agendamento de visitas internas, que podem ser feitas individualmente ou em grupos com 

média de trinta alunos e são agendadas em datas preestabelecidas e acertadas com a 

Universidade. A visita percorre as principais instalações do campus, como laboratórios, 

clínicas, áreas esportivas etc. Durante a apresentação da Instituição, as dúvidas dos candidatos 

quanto aos cursos, mercado de trabalho, estágios, estrutura da Universidade, corpo docente, 

entre outras, podem ser sanadas em conversa com estagiários, funcionários e professores. Ao 

final da visita, é distribuído um lanche seguido de sorteio de brindes aos participantes. As 

escolas após a visita podem solicitar palestras de professores da Metodista, para que falem de 

modo específico sobre os cursos em suas escolas. 

 

Gerência de Comunicação 

A Gerência de Comunicação – anteriormente denominada Assessoria de Comunicação 

– tem como objetivo principal ampliar o relacionamento da Instituição com seus mais 

diversos públicos, atuando de forma planejada, para colaborar no cumprimento da missão 

institucional. A Gerência de Comunicação assume a perspectiva de um trabalho envolvido 

pela Comunicação Integrada, reunindo quatro áreas: Jornalismo, Propaganda/Marca, Internet 
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e Relações Públicas/Eventos, para que suas ações promovam maior impacto na forma de 

comunicar-se com seus públicos. 

No caso da UMESP, a Gerência de Comunicação tem a tarefa de administrar o 

relacionamento com esses públicos, sejam eles: aluno Metodista; pais de alunos e familiares; 

professores; funcionários; estudantes potenciais; fornecedores; comunidade empresarial; 

comunidade local; órgãos da imprensa; órgãos governamentais; ou a própria Igreja Metodista. 

Suas ações têm como base as seguintes premissas: potencializar a identidade de ser 

uma instituição comunitária e confessional; potencializar a vocação Metodista para o ensino, 

presente nacional e mundialmente; e, finalmente, fortalecer a marca Metodista. A seguir tem-

se um descritivo de cada uma das áreas que compõem essa gerência. 

 
EVENTOS 

A área de Eventos visa também implementar um sistema de administração dos eventos 

pela qualidade, a fim de que o planejamento e a organização agreguem valor à marca 

Metodista, em termos quantitativos e qualitativos de formas crescente, sustentável e 

duradoura. Para tanto, essa área tem como objetivos: 

• desenvolver um caderno de relações públicas/boas-vindas ao público externo em 

atividade nos diversos campi, para informar sobre a infra-estrutura interna e externa 

da UMESP, locais de hospedagem, meios de transportes, alimentação e outras 

necessidades; 

•  produzir um manual de organização dos eventos da Universidade, com informações 

básicas referentes ao cerimonial, protocolo, hino nacional, bandeiras e autoridades, 

para permitir autonomia na execução do receptivo aos diversos setores; 

• estabelecer padrões setoriais a fim de permitir similaridade nos processos de 

qualidade na execução dos eventos; 

• oferecer workshop de planejamento, organização e execução de eventos, com oferta 

de modelos e planos para otimização de recursos da web e de software usuais, 

conquistando, paralelamente, a minimização de custos na organização de eventos; 

• oferecer treinamento aos colaboradores dos diversos setores, buscando a 

padronização do receptivo e organização dos eventos; 

• criar relações públicas positivas, à medida que o desempenho das atividades de 

receptivo, cerimonial e organização do evento possa refletir os objetivos 

organizacionais da UMESP; 
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• implantar um sistema de avaliação dos eventos nos quesitos de organização e 

conteúdos, visando ao replanejamento; 

• implantar um sistema de e-commerce para otimizar as inscrições e os respectivos 

pagamentos no país e exterior; 

• manter on-line registro/pró-memórias dos eventos, utilizando o registro como 

ferramenta de relacionamento pós-evento; 

• desenvolver competências com treinamentos e atividades prático-pedagógicas 

constantes; 

• melhorar as rotinas de comunicação interna entre os diversos setores parceiros na 

organização dos eventos e Eventos Institucionais.  

 

Também é um dos objetivos da área tornar a UMESP num Centro Acadêmico de 

Eventos, com sinônimo de qualidade na prestação do serviço, permitindo o aperfeiçoamento 

de professores, profissionais, alunos e comunidade, com ofertas de eventos que inibam a 

migração do público para a Capital do Estado, valorizando-se a inserção regional, a qual 

sinaliza as seguintes ações: 

- promover a melhoria das relações entre instituição e públicos-alvo, com a constante troca de 

informações; 

- celebrar a organização de eventos diferenciados para a comunidade, permitindo a 

participação de professores e palestrantes de instituições parceiras e da UMESP, com o 

objetivo de criar constância na realização dos mesmos e hábito nos participantes e 

comunidade; 

- buscar o endosso de especialistas a esse tipo de realizações; 

- enfatizar, na oferta de eventos, razões importantes para a participação de um evento na 

UMESP, visando à inserção regional, devido a: 

• qualidade no conteúdo e palestrantes;  

• proximidade dos locais de trabalho e residência;  

• segurança e proteção;  

• acervo de biblioteca; 

• infra-estrutura e logística adjacente (meios de transporte, alimentação e hospedagem).  

- fornecer subsídios e orientações aos diversos setores, quando do planejamento de eventos, 

com o propósito de alinhar os objetivos organizacionais e a vocação da UMESP; 
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- implantar um sistema de relações públicas pós-evento, com o intuito de buscar feedback à 

organização e manutenção e fortalecimento do relacionamento com a Instituição. 

Outro objetivo dessa área é oferecer aos alunos estagiários treinamento e formação 

específicos nas áreas de Eventos, dando prioridade a eventos que tenham visibilidade 

acadêmica, política, comunitária ou social, independentemente do porte ou do número de 

participantes dos mesmos. Com isso, se pretende valorizar o trabalho desenvolvido pela 

equipe de estagiários, permitindo que os mesmos participem de todo o processo estrutural: 

planejamento, administração, execução e avaliação. Assim, com a efetiva orientação, a cada 

evento desenvolvido o aluno tem um ganho profissional significativo pela aquisição de 

experiências individuais e pela valorização do trabalho em equipe. 

 

WEB 

A área de Web da Gerência de Comunicação é responsável por viabilizar os processos 

de publicação das informações, campanhas publicitárias e do conhecimento gerado na 

Instituição, revistas eletrônicas, publicações em geral, e serviços de Internet como e-mails 

marketing, e-mail informativos, banners digitais e também boletins ou newsletters enviados 

por correio eletrônico. Esse trabalho vai desde a avaliação estratégica das ações até a criação e 

execução dos trabalhos. O conhecimento necessário para a execução do trabalho é muito 

grande, exigindo da equipe conhecimentos variados que são aplicados no dia-a-dia, que vai 

desde design, linguagens de programação, comunicação, marketing, e conhecimentos em 

gerenciamento de conteúdo, usabilidade, arquitetura da informação, gestão do conhecimento e 

várias tecnologias para animações, conhecimento editorial, diagramação, além de sempre 

estar atento às novidades tecnológicas. 

Essa área deve rever periodicamente o site atual da UMESP, e para tanto a Instituição 

comprou um software de gerenciamento de conteúdo chamado PLONE (software livre) cuja 

idéia é tornar o site mais interativo junto ao aluno Metodista, candidato a ser aluno, 

funcionários, professores e a sociedade em geral que poderão participar de fóruns de  

discussão, remeter artigos (que passaria por aprovação de um comitê editor); informações em 

tempo real das publicações, eventos, notícias etc. Com isso busca-se maior interatividade e 

descentralização do processo de comunicação, pois ao planejar um evento, o mesmo pode ser 

colocado no site por meio de uma senha e a Gerência de Comunicação fica sabendo, pois o 

próprio sistema avisa que uma nova informação na parte de eventos foi gerada. Publicações 
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virtuais que podem ser impressas pelo usuário também estarão sendo disponibilizadas via on-

line, como será citado mais abaixo: 

Principais trabalhos realizados pela Área de Web: 

- Site principal da Metodista; 

- Seis sites dos programas de Stricto Sensu; 

- Site do COGEIME; 

- Site do Handebol; 

- Site do Centro de Estudos Wesleyanos; 

- Site da Bibliografia Bíblica Latino-Americana; 

- E-mails de marketing; 

- Boletins, Newsletter enviados por e-mails; 

- Portal de Publicações Científicas; 

- Hot Sites para Eventos Institucionais; 

- Visita virtual; 

- Pesquisas internas; 

- Formulários de cadastro de Eventos. 

A área de Web ainda é responsável pela iniciativa de criar uma Intranet para atingir 

todos os funcionários da Instituição, levando a eles, por meio dos recursos tecnológicos 

existentes, informações e serviços de forma a aperfeiçoar o relacionamento interno e facilitar 

o acesso e a troca de informações, conseqüentemente o compartilhamento do conhecimento.  

Inicialmente a Intranet conta com os sites da Comunicação, dos Recursos Humanos e 

da Pastoral. O objetivo final é atingir o máximo de departamentos da Instituição e que cada 

um possa administrar as informações disponibilizadas, de forma a beneficiar os processos 

produtivos e de relacionamento interno. 

O Portal de Publicações Científicas concentra as revistas científicas editadas pela 

Universidade Metodista de São Paulo. É fruto de incentivos para a publicação digital, em 

especial para a Internet, bem como viabilizar a transformação das publicações impressas em 

virtual. Revistas exclusivamente virtuais: 

- Bibliografia Bíblica Latino-Americana (Pós-Graduação em Ciências da Religião) 

- Correlatio (Pós-Graduação em Ciências da Religião) 

- Ensaios Bíblicos (Pós-Graduação em Ciências da Religião) 

- ECCO - Revista da Faculdade de Economia e Ciências Contábeis 

Revistas impressas que estão sendo criadas versões digitais: 

- Comunicação e Sociedade (Pós-Graduação em Comunicação Social) 
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- Educação e Linguagem (Pós-Graduação em Educação) 

- Estudos de Religião (Pós-Graduação em Ciências da Religião) 

- Mandrágora (Pós-Graduação em Ciências da Religião) 

- Mudanças (Pós-Graduação em Psicologia da Saúde) 

- Psicólogo InFormação (Faculdade de Psicologia e Fonoaudiologia) 

- Revista de Direito (Faculdade de Direito) 

- Revista Odonto (Pós-Graduação em Odontologia) 
 

IMPRENSA 

A área de Imprensa, da Gerência de Comunicação, tem como principal tarefa divulgar, 

tanto interna quanto externamente, ações, eventos e produções científicas de alunos, 

professores e funcionários da UMESP em diferentes veículos de comunicação, como o Jornal 

da Metodista, Mural Metodista, Frente & Verso, Espaço Cidadania, Passo a Passo e Boletim 

Digital.  

O público em geral fica sabendo de tudo o que é produzido no IMS pelo trabalho que é 

desenvolvido na área de Assessoria de Imprensa, no qual se contatam diariamente diversos 

veículos de comunicação, enviando informações por meio de releases e do Boletim de 

Imprensa que é publicado semanalmente. Como parte dessa tarefa, se atende também diversos 

jornais, revistas, rádios, televisões e sites, que necessitam obter mais informações sobre a 

Instituição ou para agendar entrevistas com pesquisadores, professores, alunos e funcionários. 

Alguns produtos gerados por essa área: 

 

Balanço Social 

Publicação anual, com 4 mil exemplares impressos, que tem como meta divulgar todas 

as ações de interação com a comunidade, como projetos de pesquisa e extensão e dados de 

filantropia, tanto para o público interno como para a sociedade em geral. Há também uma 

versão on-line disponível no site da Metodista. 

Boletim Digital 

Informativo distribuído todas as segundas-feiras para professores e funcionários que 

tenham e-mail @metodista.br, que divulga notas sobre atividades de interesse, como cursos e 

agenda do que acontece na Universidade no decorrer da semana, além da lista de 

aniversariantes. 
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Boletim de Imprensa 

Divulgação semanal destinada a jornalistas credenciada no site da UMESP e contatos 

mais freqüentes da imprensa em geral, que ficam sabendo das atividades e novidades do IMS. 

Clipping Digital 

Informativo diário que traz para a comunidade interna as notícias divulgadas na grande 

imprensa sobre a Metodista e também sobre a área educacional. 

Espaço Cidadania 

Jornal mensal, com 4 mil exemplares, coordenado pela Gerência de Comunicação e 

produzido em parceria com a Agência Experimental de Jornalismo da Faculdade de 

Jornalismo, que procura desenvolver reflexão sobre temas atuais, relacionados à cidadania, 

para os membros da Igreja Metodista, já que é encartado num veículo específico da Igreja 

Metodista chamado “Expositor Cristão”, e para os visitantes da UMESP, uma vez que é 

distribuído em todas as clínicas da Instituição. Há também uma versão on-line disponível no 

site da UMESP. 

Frente & Verso 

Canal de comunicação com os colaboradores do Instituto Metodista de Ensino 

Superior, mostrando aspectos do trabalho e da vida dos funcionários e professores, com o 

objetivo de valorizar e reconhecer ações e tarefas realizadas, além de divulgar informações de 

caráter administrativo. A publicação é mensal e tem tiragem de 2 mil exemplares.  

Informe Publicitário no Diário do Grande ABC 

Espaço quinzenal de divulgação de notícias, eventos e produções acadêmicas de todo 

o Instituto Metodista de Ensino Superior, dentro do Jornal Diário do Grande ABC. 

Jornal da Metodista 

Informativo institucional com notícias e matérias jornalísticas com enfoque sobre 

Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como ações de interesse da comunidade e sua relação com 

a Universidade Metodista de São Paulo. A publicação tem uma tiragem mensal (10 edições ao 

ano) de 20 mil exemplares, que são distribuídos para funcionários, professores e alunos de 

Graduação e Pós-Graduação. Há também uma versão on-line disponível no site da UMESP. 

Mural Metodista 

Publicação coordenada pela Gerência de Comunicação em parceria com a Agência 

Experimental de Jornalismo da Faculdade de Jornalismo, que busca divulgar em linguagem 

ágil e simples, informações curtas que sejam importantes para o cotidiano de alunos, 

professores e funcionários da UMESP. O Mural é publicado a cada 15 dias e fica exposto em 

mais de 250 locais. 
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Passo a Passo 

Informativo trimestral, com tiragem de 3 mil exemplares, destinado a alunos, 

professores e funcionários, que buscam divulgar o ensino e as atividades desenvolvidas nas 

três unidades do Colégio Metodista (São Bernardo do Campo, Bertioga e Itapeva). Há 

também uma versão on-line disponível no site do Colégio. 

Revista Metô 

Publicação anual, destinada ao público externo (vestibulandos, adolescentes e seus 

familiares), com tiragem de 20 mil exemplares e que tem como objetivo oferecer informações 

pertinentes ao momento de decisão em que os jovens vivem, auxiliando-os na escolha de qual 

carreira seguir, apresentando os cursos e a infra-estrutura da Metodista. 

 

ASSESSORIA DE IMPRENSA 

O trabalho de Assessoria de Imprensa divulga com mais credibilidade o nome da 

Instituição na mídia. Isso porque não envolve negociação financeira, apenas a troca de 

informação. Mas, para que esse trabalho seja eficiente, é necessária a total colaboração de 

todos os envolvidos, principalmente dos professores, pesquisadores e funcionários que são 

acionados para dar entrevistas. Isso porque o ritmo de trabalho da imprensa é muito intenso e 

as solicitações vindas da mídia precisam ser atendidas com a maior rapidez possível. Essa 

assessoria produz um relatório em que é registrada uma relação de contatos que foram feitos 

no mês com a Gerência de Comunicação. Nele, estão os veículos que procuraram, a data em 

que o contato foi feito, qual professor ou funcionário deu entrevista e sobre qual assunto. 

 

PROPAGANDA E MARCA 

A área de Propaganda e Marca tem como principal objetivo garantir a máxima 

visibilidade da marca Metodista, por meio de ações de propaganda e comunicação. Como 

ponto forte, a busca pela inovação e o fortalecimento de parcerias norteiam os trabalhos dessa 

área, colaborando para a diferenciação da marca Metodista perante a comunidade. Suas 

principais atribuições são: 

• ser "guardiã" da marca Metodista; 

• monitorar a percepção do posicionamento institucional perante os potenciais alunos, 

de forma a adequar a linha de comunicação das campanhas de processo seletivo; 

• coordenar e alinhar as campanhas de propagandas institucionais e de processo 

seletivo, pois, durante o ano, são aproximadamente 15 campanhas; 
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• coordenar os trabalhos das agências de comunicação, interna e externa, e aprofundar 

o relacionamento com estas de forma a aumentar o comprometimento e a assertividade do 

trabalho, maximizando os resultados após cada período; 

• buscar parcerias com empresas da área de comunicação, criando oportunidades de 

exposição da marca Metodista junto a potenciais alunos e formadores de opinião.  

O alinhamento de linguagem e a realização de projetos em conjunto entre todas as 

áreas da Gerência de Comunicação e da Diretoria de Comunicação e Marketing são 

fundamentais para garantir a implantação do Plano Anual de Comunicação e Marketing de 

forma eficiente e eficaz. Para isso, é realizado um constante alinhamento entre os projetos das 

demais áreas da Gerência e da Diretoria, para consolidar a atuação de forma integrada. A 

seguir, alguns projetos com atuação da área de Propaganda: 

• Balanço Social; 

• Campanha Centro de Línguas;  

• Campanha Cursos de Férias – Universidade Aberta de Verão e Inverno; 

• Campanha Faculdade Itapeva; 

• Campanha Graduação/Seqüenciais; 

• Campanha Institucional; 

• Campanha Lato Sensu;  

• Campanha Stricto Sensu;  

• Campanha Terceira Idade; 

• Folheteria e Materiais Institucionais e de Eventos; 

• Projeto de Marca Metodista; 

• Projeto de Memória Institucional; 

• Projeto Expo Management; 

• Projeto Institucional de Atuação Ambiental e Cultural (Paranapiacaba); 

• Vídeo Institucional. 

 

Exemplo de Campanha Institucional 

A Universidade Metodista de São Paulo produziu para o 2º semestre de 2004 a 

Campanha de propaganda em diversos meios para divulgar o Processo Seletivo. Foram 

utilizados: outdoor, anúncios de revista e de jornal, mostrando como a Metodista quer se 

posicionar diante de um dos seus principais públicos: o vestibulando. Mas não se tratou de 

falar somente para os vestibulandos. Esta Campanha representou uma nova etapa na história 

da Metodista, que quer marcar para toda a sociedade a sua vocação de Universidade 
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Comunitária. A Campanha fala, então, com toda a sociedade: alunos, funcionários, 

professores e com a própria comunidade em que a Metodista está inserida. É dessa 

compreensão que dependeu o sucesso deste esforço, para que aquilo que foi desejado 

comunicar seja, de fato, expressão das verdades que se pratica nos campi, no dia-a-dia, nas 

atitudes dos profissionais que atuam na Instituição. Logo, a mensagem era dizer que “é 

preciso que todos que fazem a Metodista também pratiquem a Metodista”, ou seja, “que falem 

a mesma língua e estejam conscientes do seu papel e do papel da Universidade”. 

Adicionalmente, “que todos pratiquem a mesma visão, a mesma missão, os mesmos valores 

que estão relatados no Planejamento Estratégico da Instituição”. Para que esse conceito fosse 

expressado por todos os colaboradores como parte da Campanha, era necessário explicar o 

que é uma Universidade Comunitária e para tanto foi realizado um folder explicativo que 

continha a seguinte explicação: 

“A Universidade Comunitária não é uma Universidade comum. É uma Universidade para a 

comunidade, ou seja, sua missão somente se realiza na interação com a comunidade. É uma instituição 

mantida por uma pessoa jurídica, de direito privado – em nosso caso, o Instituto Metodista de Ensino 

Superior – sem fins lucrativos”. A Universidade Comunitária busca atender a objetivos sociais de 

interesse comum, como a inclusão, o ensino e a pesquisa voltados ao desenvolvimento regional, ou 

ainda, à formação de profissionais comprometidos com uma visão cidadã. Ficou complicado? Então 

vamos tentar chegar numa resposta por dois caminhos mais simples: o do desenvolvimento regional e 

o da gestão participativa. 

Outdoor 
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Peça de Jornal

Você já pode notar que estamos oferecendo mais que uma formação profissional, não é mesmo? 
“As questões da vida”, além de remeter às questões do vestibular, lembram ao aluno que a Metodista 
forma pessoas, cidadãos, e não apenas bons profissionais. São as questões de cada um de nós e de 
todos nós. São, como diz a Campanha: Questões que deveriam cair em todo vestibular. Em destaque, 
cada peça, cada anúncio dessa Campanha apresenta uma dessas questões, como por exemplo: 
Indivíduo ou cidadão? 
Tem vestibular pra vida? 
Plano de carreira ou de vida? 
Vamos nos comunicar com os jovens que querem entrar na Universidade. E, entre eles, com aqueles 
que se identificam com nossas mensagens, que buscam as respostas a estas questões. Um aluno que 
escolhe prestar o Vestibular Metodista está pensando além: demonstra uma preocupação social que 
combina com a visão de uma Universidade Comunitária e com os valores ético-cristãos da Metodista. 
Ele quer contribuir, quer assumir responsabilidades, quer ser atuante; quer crescer na sociedade e com 
ela.” 
 

Gerência de Marketing 

Por meio de estudos e análises aprofundadas das características e perfil de oferta, 

demanda e tendências mercadológicas, bem como da utilização de diversas ferramentas de 

inteligência competitiva, a gerência de Marketing visa proporcionar ao Instituto Metodista de 

São Paulo as condições necessárias para um posicionamento estratégico eficiente, tendo em 

vista as condições gerais de mercado e concorrência. Suas áreas são descritas a seguir: 

 

 

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

O objetivo da área de Análise Setorial e Inteligência de Marketing é o estudo do 

mercado no qual o IMS se insere, de modo a promover, dentro de uma visão estratégica, o 

conhecimento preciso de suas características, viabilizando uma atuação eficiente e 

competitiva. Para que tal análise seja realizada de modo consistente, é necessário, antes de 

tudo, que sejam identificadas as duas grandes áreas distintas de atuação do IMS e, 

posteriormente, sua sub-segmentação. Assim, podemos definir como áreas de atuação, para 

efeitos de análise mercadológica, como sendo: 

Universidade: 
o Graduação 
o Lato Sensu 
o Stricto Sensu 
o Extensão 
o Cursos Seqüenciais 
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o Formação de tecnólogos 
o Cursos de férias 
o Cursos in company 
Colégios: 
o Ensino fundamental I 
o Ensino fundamental II 
o Ensino Médio Regular 
o Ensino Médio Técnico 

Para cada uma das áreas de atuação e, por conseqüência, cada um de seus sub-

segmentos, será realizado periodicamente um estudo estrutural e conjuntural pormenorizado, 

de modo a evidenciar as características relativas ao dinamismo de cada um dos mercados, a 

partir de sua análise histórica, condições atuais e tendências do segmento educacional. 

 
GESTÃO DE RELACIONAMENTO 

O objetivo da área de Gestão de Relacionamento é estruturar projetos e ações para a 

implantação dos princípios descritos na Política de Relacionamento do IMS. O intuito do 

planejamento, enquanto norteador do processo de integração das várias ações ligadas ao 

relacionamento, é alcançar as possíveis formas de sinergia e melhoria das funções já 

exercidas, bem como estruturar outros sistemas que viabilizem novas ações para atender às 

demandas e necessidades dos diversos públicos com os quais o IMS se relaciona. Dentre uma 

das atividades dessa área, há o projeto intitulado Banco de Talentos, que é detalhado a seguir: 

 

 

Definição do Banco de Talentos 

O Banco de Talentos é mais um projeto da Gerência de Marketing visando estreitar a 

comunicação da UMESP com o mundo corporativo. O projeto representa a primeira etapa de 

uma série de empreendimentos que serão conduzidos pela Vice-Reitoria Acadêmica no 

sentido de promover o acesso do nosso corpo discente ao mercado de trabalho, bem como 

garantir a qualidade dos estágios oferecidos aos alunos da Metodista. Com vistas à concepção 

do Banco, a Gerência de Marketing contou com o envolvimento de mais de 7.000 alunos de 

graduação (a partir do 2º semestre), que disponibilizaram suas informações, interesses e 

aspirações profissionais, os quais foram disponibilizados para cerca de 500 empresas 

selecionadas, com sede no ABC, São Paulo e Grande São Paulo. 

 

Banco de Talentos: O Projeto 
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Dentro da perspectiva do papel e contribuição da UMESP na colocação profissional de 

seus alunos, destaca-se a questão do "estágio". 

A central de estágios, um projeto estratégico da Vice-Reitoria Acadêmica, tem como 

objetivo principal a busca não apenas da eficiência no processo de colocação profissional, 

mas também garantir a "qualidade" dos programas de estágio aos quais nossos alunos venham 

participar. 

Nesse sentido, a gerência de marketing (DICOM), com o projeto banco de talentos, 

passa a contribuir, por meio de seu papel de interlocutor com o mercado, no sentido de 

ampliar a superfície de contato da Universidade com o mundo corporativo. 

O projeto, que tem como tema "o nosso maior tesouro", traz consigo o propósito de 

ratificar a imagem da Instituição de comprometimento com o futuro profissional de seu 

alunado. A idéia é, portanto, criar, por um lado, tal sentimento entre os alunos (público 

interno) e, por outro, disseminar, entre o público externo (empresas, público-alvo e sociedade 

em geral) a imagem da Metodista associada ao mundo corporativo, em que pese a sua devida 

aproximação com o mercado de trabalho, haja vista que se trata de um componente essencial 

para a criação dos diferenciais competitivos indispensáveis à manutenção e ampliação da 

participação da UMESP em seus mercados de atuação. 

 

Fase 1: concepção 

a) Montagem do banco de currículos 
A idéia básica do projeto é montar um banco de currículos de todos os alunos da 

graduação matriculados do 2º ao 8º semestre. Trata-se, na verdade, de informações básicas e 

padronizadas referentes a curso, semestre, período, áreas de interesse, conhecimentos de 

informática e idiomas e experiência profissional. Para tanto, os cursos foram categorizados 

em áreas, a saber: 

Comunicação: jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, comunicação 

mercadológica, mídias digitais, rádio e TV e turismo; 

Saúde: odontologia, educação física, fisioterapia, farmácia, ciências biológicas, medicina 

veterinária, biomedicina, nutrição, psicologia e fonoaudiologia; 

Negócios: administração geral, administração financeira, administração em comércio exterior, 

administração em serviços e comércio eletrônico, ciências contábeis, ciências econômicas e 

secretariado executivo bilíngüe; 



231 

  

Exatas: ciências da computação, engenharia da computação e matemática; 

Humanas: direito, filosofia, teologia, pedagogia, letras – tradutor intérprete em inglês, letras - 

licenciatura português/inglês e letras – licenciatura português/espanhol. 

Para cada uma das áreas, foi formulado um modelo padronizado para o preenchimento 

dos dados básicos, incluindo as informações acima mencionadas (minicurrículos). As "fichas" 

(modelos impressos) foram distribuídas entre os alunos. Do total de cerca de 10.000 fichas 

distribuídas, foram recolhidas mais de 7.000 currículos preenchidos pelos alunos (mais de 

70% de retorno). Esses impressos, por sua vez, foram tabulados (formato eletrônico) para 

comporem o banco de dados para o sistema de consulta a ser distribuído entre as empresas 

selecionadas. 

b) Criação do sistema de consulta 

Para viabilizar o acesso dinâmico das empresas ao banco de currículos, foi criado um 

sistema de consulta, de modo a que se pudessem eleger critérios para a seleção do(s) perfil(s) 

desejado(s), de acordo com a demanda de cada empresa. Dessa forma, praticamente todos os 

dados (padronizados) servirão como "filtros" a serem usados para que o resultado (lista de 

currículos) seja condizente com o perfil desejado. Esse sistema, juntamente com o banco de 

dados, foi gravado em um minicd, que faz parte do kit a ser distribuído. 

 

Fase 2: criação do material de divulgação 

Para que fosse criado o impacto necessário junto ao mundo corporativo, era necessário 

"sair do lugar comum", chamando a atenção do público empresarial (profissionais de RH das 

empresas). Desse modo, foi criado um "kit promocional" sob a campanha "o nosso maior 

tesouro". Este "kit" é composto por: 

• um minibaú (remetendo à idéia do "tesouro"), que acomodará os outros itens do "kit"; 

• o mini-cd, com uma capa-envelope imitando uma barra de ouro; 

• explicativo do projeto e manual de instruções em formato de "pergaminho", também 

compondo o imaginário do "tesouro encontrado"; 

• moedas de chocolate em papel dourado, dando um componente lúdico e simpático ao 

projeto; 

Carta ao responsável, explicitando a idéia e as intenções do projeto. 

 

Fase 3: a divulgação 
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Com vistas a abranger os principais representantes do meio corporativo da Grande São 

Paulo (principalmente da região do Grande ABC e da Capital), 466 empresas e consultorias 

de colocação profissional foram selecionadas para o envio do material produzido. Os critérios 

para a escolha dessas empresas foram: 

Porte: foram priorizadas as empresas com maior potencial de empregabilidade, bem como as 

que ofereciam, de acordo com levantamento preconcebido, as melhores condições de oferta 

de estágio, com os programas mais estruturados e políticas elaboradas; 

Por região: por uma questão de viabilidade de locomoção, dado que se trata de estágios (para 

alunos em curso), foram priorizadas as empresas localizadas na Grande São Paulo, em 

especial nos sete municípios do Grande ABC e da cidade de São Paulo; 

Por setor: foi obedecido o critério de distribuição das empresas por setor (indústria, serviços 

e comércio), também de acordo com o potencial de empregabilidade, ponderado a partir da 

distribuição dos cursos oferecidos pela UMESP; 

Por ramo de atividade: visando abranger do modo mais amplo possível o potencial de oferta 

de estágio para todos os cursos, foram contemplados os diversos ramos de atividade das 

empresas, dentro de cada setor. 

Consultorias/Agências de RH: de acordo com o objetivo do projeto, que é voltado aos 

alunos Metodista em curso (estágio), foram selecionadas agências de recursos humanos e 

consultorias de colocação profissional com atividades especializadas (nem sempre exclusivas) 

nesse público (jovens talentos/primeira colocação).  
 

PESQUISA DE MERCADO 

A área de pesquisas foi estruturada para obter informações objetivas a partir de dados 

criteriosamente coletados sobre as condições atuais de posicionamento do IMS em seu 

mercado de atuação. A área de Pesquisa de Mercado deve, ainda, servir de instrumento para a 

definição de cenários e tendências, de modo a garantir que a Instituição tenha um 

posicionamento pró-ativo e um planejamento, de médio e longo prazos, alinhado com o 

futuro. Além disso, deve verificar e avaliar a imagem institucional da Metodista perante o 

público externo e interno, propiciando um posicionamento eficiente no aproveitamento dos 

diferenciais competitivos identificados, assim como minimizar os eventuais problemas 

advindos dos pontos frágeis associados ao nome Metodista. 
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7. A Rádio Metodista 

A Rádio Universitária da Metodista caracteriza-se pelo seu cunho informativo e de 

formação cidadã, propiciando à sociedade e aos seus internautas informações e 

conhecimentos que foram concebidos dentro do ambiente acadêmico. Quanto às informações, 

são priorizados notícias e eventos culturais, científicos e acadêmicos, tanto os realizados pela 

UMESP quanto os produzidos por outras entidades da Região do Grande ABC, privilegiando, 

igualmente, a veiculação de notícias compromissadas com o social, com a ética, com a 

cultura, com o meio ambiente e com a educação.  

Dentre o plano de comunicação, a Rádio Metodista veiculará músicas de domínio 

público e de compositores/intérpretes de selos independentes. Os critérios de seleção musical, 

além de atender ao perfil do público-alvo da emissora, serão embasados na liberdade de uma 

programação que valorize a produção nacional e internacional, concebida dentro de 

parâmetros estéticos verdadeiros, isto é, produções que não invertam a ordem do processo 

criativo em favor da ampliação da vendagem. Destacam-se a função educacional, a 

responsabilidade social, com compositores, arranjadores e intérpretes, suas criações, suas 

sonoridades e músicas. Assim, a emissora se propõe a ser um espaço para produções pouco 

disseminadas pelos tradicionais meios de comunicação. A disponibilidade de uma rádio na 

Internet possibilita a interação de diversos meios de comunicação (som, texto e imagem) com 

o público por meio de diferentes conteúdos, sendo necessário um endereço eletrônico e um 

receptor conectado à rede. Portanto, a Rádio on-line constitui um outro suporte de transmissão 

radiofônica, com uma linguagem específica estabelecendo uma nova maneira de se relacionar 

com o ouvinte. Além da programação ao vivo, a rádio com plataforma na internet permite 

uma outra maneira de promover o relacionamento entre o emissor e o receptor: a 

hipertextualidade. A possibilidade de arquivar e utilizar informações armazenadas permitirá 

ao ouvinte estruturar sua própria programação. Essa alternativa também será oferecida ao 

receptor, o que favorecerá a pesquisa, a inovação e a educação para a multimídia, aspectos 

pertinentes ao âmbito universitário. 

Portanto, através do diferencial do conteúdo de sua programação e da disponibilidade 

no ciberespaço, a Rádio Metodista é mais um produto cultural que a Universidade Metodista 

de São Paulo oferece à comunidade e aos navegantes da rede de computadores conectados 

pelo mundo inteiro. 
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CONCLUSÕES 
É inegável que o momento por qual passava a Universidade durante o ano de 2002 

necessitava de um planejamento ainda mais estruturado, que a impulsionasse para um 

momento novo, pois os lançamentos de novos cursos, a chegada de concorrentes próximos 

aos seus campi, o aumento da inadimplência e da evasão por parte do corpo discente, o 

aumento dos custos administrativos, as intervenções governamentais, enfim, estavam por 

demais impactando o dia-a-dia da Instituição. O Planejamento Estratégico foi a forma 

encontrada para direcionar os esforços a fim de provocar um crescimento sustentado, 

homogêneo, com direcionadores que invocassem uma cultura para a mudança que integrasse a 

organização no rol das empresas “duradouras”. O Planejamento Estratégico trouxe de forma 

clara a visão, a missão e os objetivos que, por meio de uma formulação estratégica, tinha 

como meta colocar a Instituição num novo patamar de sustentabilidade.  

Os resultados que se vêm obtendo desde 2002 até o ano corrente de 2005 atestam que 

a mediada tomada foi acertada. Os grupos de trabalho se empenharam em analisar e debater 

vários assuntos e, após uma ampla e profunda reflexão, propor encaminhamentos. De forma 

resumida, poderia se destacar aspectos como: estabelecer um novo modelo de custeio e de 

governança corporativa; políticas de inserção regional e de relacionamento com os diferentes 

públicos de interesse; concepção do conceito de comunidade aprendente e de educação por 

toda a vida; revisão dos processos administrativos e acadêmicos; inteligência empresarial para 

lançamento de novos cursos; e a necessidade de melhorar o processo comunicacional entre 

tantas outras decisões táticas e operacionais. 

Destaca-se que a comunicação na UMESP encerra um conjunto de novos atributos que 

a tipificam como insumo estratégico, em que, para tanto, é necessário que o mix da 

comunicação seja definido com base em uma política comum a qual deve contemplar valores, 

princípios e diretrizes que buscam manter íntegro todo esse processo, objetivando as diversas 

formas de relacionamento com os seus públicos de interesse. Ainda que no âmbito 

operacional haja uma descentralização, tendo em vista a execução das atividades específicas 

da comunicação – Relações Públicas, Assessoria de Imprensa, Comunicação Interna, 

Propaganda/Publicidade, Marketing etc. –, o planejamento da comunicação institucional e 

mercadológica (que antes não existia de fato) é agora realizado dentro da Diretoria de 

Comunicação e Marketing, (conforme relatado no capítulo VI), que por sua vez toma assento 

no Comitê Executivo Superior do IMS ao qual se compõe de outras seis diretorias que têm 

como objetivo maior dialogar entre si, visando garantir a visão e a missão da Instituição. 
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A comunicação vem se intensificando por meio de várias ações ou estratégias que 

também vão se utilizar de diferentes veículos ou canais, reportando-se a um conjunto 

diversificado de públicos internos e externos, com o mesmo discurso, pois a imagem da 

Instituição é dependente da qualidade do serviço prestado e que alcança na UMESP o 

atendimento ao alunado. Dentro da nova política de comunicação, a UMESP irá continuar a 

se posicionar como ela realmente é, pois a transparência é a arma das organizações modernas 

que estabelece uma relação de confiança com os seus públicos, porém os processos que dela 

fazem parte precisam ser assimilados por todos. 

Em razão de seu caráter estratégico, a comunicação na UMESP será respaldada em 

bancos de dados inteligentes, buscando um conhecer mais profundo dos seus públicos de 

interesse, dos canais de comunicação e da própria mídia, fazendo com que o planejamento das 

atividades e o processo de tomada de decisão sejam mais rápidos, simples e com visão 

estratégica. 

A comunicação como inteligência empresarial não pode fazer concessão ao improviso. 

A Diretoria de Comunicação e Marketing estará se apoiando em pesquisas (internas e de 

mercado) e em desenvolvimento de conceitos a serem aplicados a cada nova situação que a 

UMESP necessitar, firmando-se, sobretudo, na necessidade imperiosa de dotar a 

Comunicação com um novo perfil: totalmente estratégica, conforme o item 7 do capítulo III, 

destacando-se segundo Bueno (2003), o esforço de uma organização de criar veículos 

múltiplos para atender a demandas que também são múltiplas. 

A comunicação como inteligência empresarial exige uma nova postura. A presença na 

Internet pode ser um espaço estratégico. O Portal Metodista com conteúdo diferenciado e 

navegação fácil pode promover uma maior interação com o Aluno Metodista e outras pessoas 

que buscam nesse local informações que se renovam a cada dia, pois o aumento acelerado da 

circulação de mensagens e a convicção de que a imagem da Instituição é construída com base 

nas leituras distintas feitas pelos diferentes públicos de interesse é que tornam o processo de 

comunicação ainda mais complexo. 

 Como um dos objetivos deste trabalho foi entender o processo comunicacional mais 

adequado nas diferentes etapas de implantação do Planejamento Estratégico, o pesquisador 

percebe que foram adotadas as ferramentas comunicacionais mais apropriadas aos diferentes 

momentos na implantação desse processo desde a sua concepção até a implantação do 

Planejamento em cada uma de suas fases, como a utilização de comunicação interpessoal, em 

grupo e na utilização de símbolos para consolidar os conceitos que precisavam ficar 

memorizados nos participantes, e isso pode ser atestado pelo autor quando acompanhava os 
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participantes durante todas as reuniões, analisando as decisões tomadas, verificando a 

metodologia adotada e os resultados obtidos.  

 O grupo de trabalho Comunicação e Integração a todo o momento visou buscar as 

ferramentas mais adequadas de comunicação, metodologias e técnicas a fim de prover os 

meios mais sintonizados para fazer cumprir cada objetivo, ora se utilizando dos house organs, 

ora se utilizando de seminários, palestras, fóruns de debate ou ainda comunicação frente a 

frente com os envolvidos. Adicionalmente, a força-tarefa se utilizou do meio digital, deixando 

na rede interna da universidade um espaço para que se pudesse depositar todos os 

documentos, atas, apresentações... enfim, toda a documentação e histórico de atividades se 

encontram desde o início na intranet da UMESP. Em situações mais delicadas na implantação 

do Planejamento Estratégico foi necessário se utilizar dos encontros presenciais – individuais 

ou em grupos – a fim de garantir que o assunto que se estava discutindo produzisse o melhor 

efeito em termos de solução dos problemas, pois os participantes recebiam o material 

impresso em avanço e num processo de diálogo mais amplo se buscava o entendimento. 

 Salienta-se que o outro objetivo, qual seja, a proposição da Política de Comunicação 

Institucional que foi instituída na UMESP, verificando sua aderência frente aos dados 

coletados, também foi atingido, pois foi necessário expandir a antiga Assessoria de 

Comunicação frente à cultura organizacional vigente. Com isso se pode ter subsídio para um 

melhor entendimento da proposta desse trabalho de pesquisa.  

 Como visto no capítulo III, a cultura e a estrutura vigentes nas organizações impactam 

na realização dos processos comunicacionais, logo, dentre as muitas ações para realizar esse 

trabalho, foi preciso também acompanhar de perto uma força-tarefa intitulada Organização e 

Tomada de Decisão que fez a proposta de uma nova estrutura organizacional para o IMS e 

para UMESP alicerçada em conceitos de Governança Corporativa conforme o livro 

“Governança Corporativa que Produz Resultados” ( 2005, p.120-121) do autor Ram Charan, 

editora Campus, que são esquematicamente representados nas figuras a seguir: 
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Os aspectos da Governança Corporativa lançam um reforço para a atual estrutura 

organizacional da UMESP, fortalecendo a cultura já existente de se trabalhar em Comitês, 

Fóruns de discussão, Câmaras, Grupos de trabalho, onde esses espaços são utilizados como 

“câmaras de reverberação”, ou seja, se apresenta o tema e as diversas áreas que se fazem 

representar, discutem, analisam, processam as informações e buscam as alternativas de 

implantação das decisões tomadas em conjunto. Nesse processo decisório e criativo em grupo, 

o processo comunicacional ganha muita força, pois provoca uma maior interação entre as 

pessoas e suas respectivas áreas, pois há um espaço onde se pode falar e também se pode 

Transparência

Equidade

Prestação de Contas

Cumprimento das leis

Ética

disclosure

fairness

accountability

compliance

G

O

V

E

R

N

A

N

Ç

A

A

T

I

T

U

D

E

Transparência

Equidade

Prestação de Contas

Cumprimento das leis

Ética

disclosure

fairness

accountability

compliance

G

O

V

E

R

N

A

N

Ç

A

A

T

I

T

U

D

E

Qualidade da Atitude

Garante a estruturação e condução das linhas de 
poder da organização

GOVERNANÇA = QUESTÃO HUMANA 
(COMPORTAMENTAL)

NOVA POSTURA E NOVO EQUILIBRIO
ENTRE AS PESSOAS E SUAS AMBIÇÕES

Qualidade da Atitude

Garante a estruturação e condução das linhas de 
poder da organização

GOVERNANÇA = QUESTÃO HUMANA 
(COMPORTAMENTAL)

NOVA POSTURA E NOVO EQUILIBRIO
ENTRE AS PESSOAS E SUAS AMBIÇÕES



238 

  

ouvir, fazendo surgir a necessidade de se fazer circular a informação nas mais diversas áreas 

da Instituição, porém de forma harmônica, clara e não tendenciosa. 

Com a nova proposta de estrutura organizacional do IMS e da UMESP, percebeu-se 

que a cultura organizacional e o modelo da nova Diretoria de Comunicação e Marketing 

estabeleceram um canal ainda mais direto para cada público-alvo, pois estes apresentam 

necessidades e interesses distintos. As ações de comunicação das faculdades que antes eram 

dispersas agora se concentram via WEB, havendo um fortalecimento da imagem institucional 

aliada às ações do vestibular e à central de estágios. A comunicação interna foi fortalecida 

com a preocupação de se ter uma linguagem ainda mais apurada nos diferentes veículos para 

cada público de interesse. O desenho dos processos e a posterior sincronização entre as áreas 

participantes vêm diminuindo o abismo comunicacional entre as partes, promovendo sinergia 

e um aprofundamento nas relações, provocando maior interação. A comunidade também pode 

perceber melhor a UMESP pelo reforço de sua imagem que acontece por uma exposição 

maior a esse público devido às ações de responsabilidade social. 

Diante do processo de comunicação junto aos diferentes públicos externos, a nova 

diretoria de Comunicação e Marketing buscou potencializar as ferramentas já existentes e 

deverá estar ainda criando outras metodologias de aproximação. O Portal Metodista, a Central 

Telefônica de Informações, a centralização da área de Atendimento ao Aluno, a formação do 

Grupo de Gestão de Portfólio, a política de Inserção Regional, os conceitos que visam tornar a 

UMESP numa Comunidade Aprendente, bem como um espaço para se ter Educação por toda 

a Vida, a revisão dos procedimentos da nova política de comunicação institucional visando à 

comunicação integrada (vertente institucional e mercadológica) provocaram um entendimento 

de que a Comunicação na UMESP passou a ser uma ferramenta estratégica e que deve resultar 

numa vantagem competitiva frente a seus concorrentes.   

Enfim, a Comunicação Empresarial afina-se com o processo de gestão organizacional 

aliado à cultura vigente e estará se orientando mais fortemente em seu caráter institucional e 

mercadológico, garantindo assim, ao mesmo tempo, o reforço da imagem de uma Instituição 

de ensino comprometida com a cidadania e com a obtenção de resultados favoráveis. 

Como primeiro resultado desses esforços comuns para uma comunicação mais 

integrada, a UMESP recebeu no mês de setembro de 2005, conforme o Guia do Estudante 

editado pela Editora Abril, destaques que impactam a imagem da Instituição diante de seus 

públicos-alvo, em que a marca Metodista fica mais forte, pois alguns de seus cursos foram 

avaliados dentro de critérios que são representados por “estrelas”. Com isso, a Universidade 

Metodista de São Paulo apresenta à sociedade brasileira treze de seus atuais cursos, recebendo 
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alguma distinção entre quatro e cinco estrelas, além do curso de Rádio e TV, que recebe o 

prêmio de “melhores instalações físicas” para a realização de seu projeto pedagógico, 

garantindo assim mais um esforço para cumprir um de seus objetivos estratégicos qual seja, a 

de fortalecer a marca Metodista. Para fazer frente a um mercado cada vez mais competitivo, o 

Grupo de Gestão de Portfólio em setembro de 2005 apresentou ao Conselho Universitário – 

CONSUN a geração de sete novos cursos de graduação tecnológica: 

 

Graduação Tecnológica em Redes de Computadores 
Graduação Tecnológica em Programação e Desenvolvimento de Softwares 
Graduação Tecnológica em Vigilância Sanitária 
Graduação Tecnológica em Saúde Comunitária e da Família 
Graduação Tecnológica em Logística 
Graduação Tecnológica em Marketing 
Graduação Tecnológica em Gestão e Análise de Crédito 

 

Além de revitalizar outros quatro cursos de graduação em andamento: 

Graduação Tecnológica em Gestão de Comércio Eletrônico 
Graduação Tecnológica em Gestão de Pequenas e Médias Empresas 
Graduação Tecnológica em Gestão de Custos e Formação de Preços 
Graduação Tecnológica em Gestão de Negócios Internacionais 

 

Adicionalmente, ousando nesse mercado, haverá o lançamento de um curso de 

graduação de quatro anos pela faculdade de Comunicação Social intitulado “Cinema Digital”. 

Esse momento novo denota um despertar da Universidade para novos desafios 

mercadológicos e acadêmicos, pois, estar antenada aos movimentos do mercado e aos dados 

da Avaliação Institucional, configura um processo de inteligência competitiva que dispõe da 

comunicação integrada como ferramenta para atingir os seus objetivos. 

 

Recomendações ou pontos a considerar 

Destaca-se de imediato a necessidade de fortalecer diariamente o processo de 

comunicação para que a mesma venha a ser estratégica por meio de uma atuação conjunta 

com os objetivos globais da Instituição. Logo, todos os envolvidos com a UMESP devem 

conhecer os objetivos e as políticas vigentes, pois a comunicação precisa ser entendida e 

administrada como uma ferramenta de inteligência, superando a percepção limitante de uma 

área, de habilidades técnicas ou como simplesmente atividade de suporte. Para tanto, é 

necessária uma mudança de postura e visão das equipes gerenciais, dos professores e dos 
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funcionários técnico-administrativos. Nesse momento, não há mais feudos e nem deve haver 

mais barreiras que dificultam a integração e a busca por uma visão mais global e estratégica, 

pois esta vai indo além das atividades operacionais. A dificuldade na viabilidade desse 

processo é que muitas vezes tais procedimentos demandam um certo tempo de mudança de 

postura e cultura internas. Logo, o exercício de abertura diária dos canais de relacionamento 

da Instituição com os seus públicos de interesse é fundamental para a geração desta nova 

filosofia e maneira de gerir a comunicação. 

Outra situação é que as empresas, de um modo geral, na ânsia de buscar uma maior e 

melhor adaptabilidade no cenário competitivo, propõem estratégias e mudanças na 

comunicação e no processo de gestão, como aconteceu durante a implantação do 

Planejamento Estratégico na UMESP, porém precisam alterar os atuais procedimentos, 

normas e condutas frente à nova situação em que se encontra, devendo inclusive alterar 

procedimentos de mensuração e cobrança dos resultados. Dessa forma, apesar da percepção 

da necessidade e da importância da comunicação como ferramenta estratégica e de 

inteligência empresarial, os procedimentos não podem mais estar orientados sob uma visão de 

gestão administrativa mecanicista meramente funcional, desintegrada e não sinérgica. 

Deseja-se ressaltar aqui que a comunicação precisará ser continuadamente vista como 

integradora, flexível e de característica sistêmica para poder cumprir seu papel estratégico e 

de inteligência. Ou seja, existe a obrigatoriedade da mudança dos fluxos, dos processos 

comunicacionais e das estruturas formais até então vigentes, para a criação de um ambiente 

mais aberto, passível de uma comunicação de mão dupla, em que políticas e ferramentas são 

implementadas na busca pela participação e por um relacionamento transparente entre os 

funcionários, professores e alunos. Entretanto, a formulação do plano e da política de 

comunicação não basta. É preciso que a democracia na comunicação interna e na participação 

dos funcionários, professores e alunos passe a vigorar com naturalidade, ou seja, que faça 

parte da essência e do processo de gestão da UMESP, pois o resultado da comunicação é 

também um reflexo do processo de gestão. Apesar da dificuldade existente na aplicação dessa 

idéia, o que se pode observar é a busca constante pela autonomia e pela participação dos 

funcionários quanto à execução e condução do desenvolvimento dos processos 

organizacionais, através dos fluxos e processos comunicacionais, pois é necessário ter uma 

postura diferenciada na relação aos públicos externos, alinhando conseqüentemente sua 

identidade e imagem corporativa com o ambiente e culturas organizacionais. A partir desse 

ambiente democrático, a comunicação empresarial pode emergir naturalmente e começará a 

ser planejada estrategicamente e indo ao encontro dos objetivos globais da Instituição. Dessa 
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forma, os fluxos e processos tradicionais de comunicação devem ser substituídos pela criação 

e vivência contínua de um mix de comunicação integrada, valorizando conjuntamente as 

questões institucionais e mercadológicas, sendo a comunicação respaldada por um 

planejamento que contemple análises sociais, políticas, mercadológicas, econômicas, 

tecnológicas e culturais, fomentando o pensar crítico e a integração constante entre as diversas 

áreas da Universidade. 

Em relação ao ambiente interno (funcionários dos diversos departamentos, corpo 

docente e diretores de faculdade), a comunicação deve referir-se à própria identidade da 

Instituição, conscientizando os funcionários e os professores dos objetivos e das finalidades 

da organização, melhorando a qualidade de suas condições de trabalho, mobilizando-o para o 

aperfeiçoamento de suas atividades e preparando-os adequadamente para a comunicação com 

os públicos externos. A nova realidade administrativa ampliou a necessidade de informação e 

de um bom desempenho comunicacional com o corpo discente. A crescente participação dos 

empregados nos processos de tomada de decisões e de reestruturações internas faz com que o 

papel do funcionário seja, cada vez mais, de um co-responsável, de um co-autor, tanto da 

eficiência como da imagem da organização. Se antes a questão que se colocava era a de 

complementar a boa imagem institucional externa com uma boa imagem interna, hoje essa 

simplicidade soa como reminiscência de um tempo de hierarquias rígidas e verticais que está 

sendo deixado para trás. Entende-se que os empregados têm desejos de comunicações muito 

simples. Desejam saber quais são os problemas, como a empresa lidará com eles e qual o seu 

papel, como empregados. E desejam tomar conhecimento disso por intermédio de alguém que 

saiba o que está acontecendo – de preferência seu supervisor imediato. Na ausência de 

comunicação digna de crédito, os boatos preenchem o hiato. O boato lhes oferece uma pessoa 

real, viva, que parece saber o que está acontecendo. Os empregados instruídos até querem 

mais informações. Não querem saber só “o quê”. Querem saber “o porquê”. Logo, em relação 

à comunicação interna, é necessário redirecionar a seqüência das ações permanentes do 

Planejamento Estratégico em função da nova realidade com que a UMESP agora se encontra. 

A tendência de se exigir mais qualificação dos funcionários acarreta em pessoal mais 

amadurecido, com interesses mais sofisticados, maior nível de informação e que não se 

identificam com velhas práticas administrativas que, por exemplo, relacionam o grupo de 

trabalho a um ambiente familiar. 

Outro item importante é que novas tecnologias de comunicação são familiares a todos 

dentro dos ambientes de trabalho. Veículos como a Intranet permitem que informações 

pertinentes sejam devidamente transmitidas a quem de necessidade, com rapidez e eficiência. 
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No entanto, a mídia impressa ainda é o principal veículo para informações profundas que 

dizem respeito a toda a Instituição. Sempre lembrando que essa modalidade de mídia deve se 

afastar dos antigos boletins informativos com pequenas “notas sociais” sobre funcionários e a 

vida no trabalho, privilegiando notícias de cunho informativo e relevante. 

Vale ressaltar que a atual estrutura da área de comunicação que é muito mais 

abrangente que “comunicação” ou “comunicação social”, está agora debaixo de uma diretoria 

única. Comunicação integrada é aqui compreendida como a atuação sinérgica das diversas 

subáreas das comunicações institucional, mercadológica e interna. Essa junção administrativa 

deve permitir diariamente o uso de uma mesma linguagem, a adoção de comportamentos 

comuns e uma maior coerência na política de comunicação da organização. 

Quanto aos públicos externos, é preciso dividi-los em três grupos diversos, que 

corresponderão a três modalidades de comunicação. A Comunicação de Relacionamento, 

praticada com os alunos, pais dos alunos, parceiros e fornecedores que se relacionam de 

forma direta/indireta com a Instituição (pessoas físicas atendidas nas clínicas, empresas e 

outras instituições públicas), buscando seus serviços. Nessa modalidade estão incluídos tanto 

a recepção e a prestação de esclarecimentos como o acesso e a disponibilização de 

informações, além da promoção dos serviços disponíveis, oferecidos pela Universidade. Em 

outro nível, se encontra outro tipo de relacionamento, desta vez muito mais calcado na 

imagem da organização para a sociedade. Trata-se da comunicação com as associações de 

classe, associações de consumidores (PROCON), administrações de municípios, sindicatos, 

imprensa e mídia especializada. Aqui a comunicação da Instituição deve envolver 

sistematicamente uma coordenação do discurso entre as campanhas publicitárias, as relações 

públicas, a assessoria de imprensa; enfim, todos os profissionais envolvidos com a 

visibilidade, a imagem da Instituição. Por fim, pode-se falar em um macroambiente, que 

envolve não só os “guardiões de opinião” (gatekeepers), como também o mundo político. 

Aqui a finalidade da comunicação é a de ser uma comunicação política, acompanhando as 

modificações dos comportamentos sociais, as mudanças políticas e econômicas como um 

todo, e relacionando-se com interlocutores de todas as esferas governamentais, com a mídia e 

a Igreja Metodista, transmitindo uma imagem coerente da Instituição, de uma atividade ligada 

ao interesse de ser uma “referência educacional na construção de uma Comunidade 

Aprendente, reconhecida nacional e internacionalmente por serviços de qualidade e relevância 

social, com práticas flexíveis, criativas e inovadoras”. 

Portanto, qualquer tentativa de influenciar a opinião pública deve levar em 

consideração essas premissas para planejar sua atuação e seu discurso institucional. Os vários 
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tipos de discurso institucional acabam moldando a imagem da organização para o público. 

Cabe relembrar as quatro modalidades e suas influências sobre a imagem que a Instituição 

assume para a sociedade: 

1. “Nós” – identidade – quem somos?  

2. “O que” – a atividade – qual é o negócio?  

3. “Você” – a missão – para quem?  

4. “Nós e vocês” – a relação – função social?  

Pode-se notar que, para o caso das universidades, dentre as citadas acima, o quarto 

modelo (uma junção da primeira e da terceira modalidades) é nitidamente o mais apropriado, 

pois oferece a oportunidade de a Instituição veicular uma imagem pela qual quer ser 

reconhecida, a relação que deseja estabelecer com seu público, a imagem respeitosa que 

possui de seus interlocutores e, finalmente, a ética e a importância intrínsecas que sua 

atividade possui. 

Logo, é preciso compreender que a comunicação de uma organização é o seu nexo 

social, pelo qual ela se torna parte da comunidade. E tanto a sociedade como o mercado de 

comunicação hoje são muito complexos: multiplicaram-se os emissores, as mensagens, os 

meios, os públicos-alvo.  Da mesma forma que o público de uma organização é segmentado, a 

UMESP terá com o tempo de ir aperfeiçoando a segmentar seus discursos. O grande desafio 

da DICOM será fazer que, diariamente, se tente organizar esse mosaico de discursos que se 

dirigem a um público dividido sob várias formas, como a mídia e seus vários veículos, o 

aluno Metodista, a sociedade, médias e pequenas empresas, pessoas físicas e jurídicas, 

organizações não-governamentais, governos etc. Todos esses públicos têm interesse direto na 

vida da organização e se relacionam com ela diretamente; logo, é necessário governar a 

imagem da Universidade como uma variável estratégica de desenvolvimento. A Comunicação 

é uma escolha estratégica. Construir uma estratégia é eleger as demandas que a Universidade 

quer satisfazer e os benefícios que produzirá a partir destes efeitos, pois a escolha estratégica 

se orienta: para o objetivo da organização; para a sensibilização e mobilização de seus 

públicos; pela cultura de seus públicos; e pela potencialidade de divulgar os benefícios da 

atuação, do bom funcionamento da organização, da prestação de serviços essenciais à 

sociedade. 

Quanto à nova campanha do vestibular a ser aplicada no vestibular 2005/2006, fica a 

recomendação para que não seja realizada pelo impulso do momento, até porque novos cursos 

serão ofertados. Apesar de uma grande diversidade na forma, essa campanha de comunicação 

possui uma fonte organizada; logo, ela deve ser intencional, sendo guiada por determinados 
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objetivos, os quais devem influenciar atitudes, opiniões e comportamento das pessoas com 

relação a UMESP, envolvendo mais de um canal e mais do que uma mensagem, sendo 

complementada – a comunicação de massa – com o contato pessoal (como, por exemplo, o 

Programa Universidade Aberta da gerência de captação de alunos da DICOM). A mensagem 

básica é a de ressaltar a marca Metodista, enfatizando os valores de uma Universidade 

comunitária1.  

Destaca-se também que o desenvolvimento de novas tecnologias de distribuição (cabo, 

satélite etc.) e dos media interativos, como o videotexto, conduziu a uma convergência de 

modos e de canais de comunicação. Logo a home page da UMESP pode e deve ser 

redesenhada periodicamente, pois esse canal de comunicação tem sido muito utilizado pelos 

alunos, professores e potenciais alunos, conforme mostram o resultado do questionário 

aplicado pela força-tarefa e os dados da Avaliação Institucional. 

Ainda como ponto de atenção destaca-se a necessidade de um desenvolvimento 

permanente da Comunicação na Instituição, que exige uma formulação estratégica central, 

para esta levar em conta os fatores internos e/ou externos que afetam a vida da Instituição e 

condicionam seu desenvolvimento: aspectos demográficos, sociológicos, econômicos, 

industriais, financeiros, culturais, mediáticos etc.; e, por outro lado, tratá-los para melhor 

conjugar todo o potencial da organização. Não se deve, de qualquer modo, estacionar as ações 

institucionais sobre alguma teoria de comunicação interpessoal ou nas comunicações de 

massa. As teorias mais recentes são válidas no contexto concomitante. Um dia serão 

substituídas, ou melhor, complementadas, com novas teses, assim como as teorias de 

comunicação apresentadas por DeFleur estão sendo enriquecidas pelas atuais: como o modelo 

helicoidal de Dance, ou de Westley e MacLean, ou ainda Rogers e Dearing entre outros 

citados no livro de Denis McQuail, intitulado Modelos de Comunicação. Tais teorias não 

fazem com que as anteriores percam sua validade, tanto em nível de estudo quanto à sua 

efetivação. Elas precisaram surgir para explicar as novas situações de comunicação de uma 

sociedade que já nasceu como sociedade de massa e que está em constante crescimento; cuja 

vida, inclusive dos estudiosos e teóricos, já incorpora os veículos de massa desde o 

nascimento. 

                                                 
1‘É a universidade instituída, mantida e supervisionada por uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, gerida por colegiados constituídos de representantes de professores, alunos e funcionários e da sua 
entidade mantenedora, bem como da sociedade em geral’, consoante Aldo Vannucchi, na página 30, de seu livro 
A Universidade Comunitária – o que é, como se faz. Editado pela Edições Loyola.  
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Como afirma DeFleur, os efeitos da exposição à comunicação de massa em longo 

prazo só poderão ser revelados com o tempo. As teorias daquele tempo não podiam prever o 

futuro. São as novas teorias que estão descobrindo isso. Cabe aos profissionais da DICOM da 

UMESP estar sempre se perguntando: Que teorias serão desenvolvidas no futuro? Quais serão 

os avanços da comunicação? E a influência da mídia sobre o nosso público-alvo continuará 

sendo a mesma? Pessoalmente, espero que não. O rádio mudou a rotina das pessoas. Hoje, a 

internet faz a mesma coisa. E amanhã? Entretanto, alguns princípios – como a ênfase dada a 

determinado elemento da comunicação – continuam fazendo efeito, como a credibilidade da 

ênfase no emissor, a sociabilidade da ênfase nos intermediários, a intimidade da ênfase no 

destinatário e o prestígio da ênfase no sujeito histórico. Tudo depende do ponto de vista, dos 

fatores cognitivos e da intermediação social, conforme os velhos teóricos afirmaram, e os 

atuais confirmam, a começar pelos nomes das novas teorias. As teorias de comunicação 

precisam ser avaliadas dentro do contexto histórico e sob a perspectiva das teorias sociais do 

momento em que foram desenvolvidas.  

Hoje é tempo de repensar os veículos de comunicação da UMESP em suas diferentes 

formas e a própria sociedade ao seu redor dentro do contexto tecnológico e do atual estado 

cultural vigente.  
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ANEXOS 

Frente e verso Digital falando da Intranet 
  
 
 
 
 
 
 
 
Nas palavras do vice-diretor geral, Marcio de Moraes, "é uma maneira rápida e ágil de 
comunicação, que tem como intenção aproximar os funcionários da Instituição." Para 
facilitar essa aproximação, estarão disponíveis informações sobre os setores, inclusive com 
foto dos funcionários. Assim, os colaboradores poderão ligar o nome à fisionomia daquela 
pessoa cujo contato é feito apenas por telefone ou e-mail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Já chegou a novidade: Intranet Metodista 
Uma nova ferramenta que nos dá informação de toda a Instituição. 
De forma ágil e segura, em um único local”  

Essa parte da letra acima, composta pelos funcionários Roy de Oliveira e Rogério P. da Silva, 
ajuda a traduzir os benefícios da Intranet, conjunto de sites de acesso exclusivo aos 
funcionários (docentes e técnico-administrativos) da Metodista: uma nova forma de 
comunicação interna, que permite que os colaboradores encontrem informações institucionais, 
serviços, benefícios, além de atividades de integração.  
Nas palavras do vice-diretor geral, Marcio de Moraes, "é uma maneira rápida e ágil de 
comunicação, que tem como intenção aproximar os funcionários da Instituição." Para 
facilitar essa aproximação, estarão disponíveis informações sobre os setores, inclusive com 
foto dos funcionários. Assim, os colaboradores poderão ligar o nome à fisionomia daquela 
pessoa cujo contato é feito apenas por telefone ou e-mail. "Faltava a ferramenta para 
conhecer e ter contato com os funcionários dos outros campi. A Intranet abre novas 
possibilidades. É o espaço para os funcionários", comentou Alessandra Moreno T. 
Domeniquelli, secretária do Mestrado em Educação, no campus Vergueiro.  
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O evento de lançamento aconteceu nos dias 22 e 23 de junho nos três Campi e teve a presença 
de funcionários de todas as áreas da Instituição, que ouviram explicações sobre o que é a 
Intranet, viram em “primeira mão” os sites e ainda tiraram dúvidas sobre o funcionamento 
dela. Tudo isso recheado com muitas surpresas, como a apresentação musical do Sr. Moisés, 
funcionário da Manutenção e Elétrica, que encantou os presentes com sua sanfona, e a 
distribuição de salada de frutas com sorvete, chocolates e brindes. Segundo Marcio de 
Moraes, "foi um momento para comemorar esta nova forma de comunicação".  
  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Facilitar o acesso às informações que influenciam no dia-a-dia dos funcionários, 
disponibilizando documentos para as atividades de trabalho e detalhes sobre os benefícios e os 
direitos do colaborador, são outros aspectos encontrados nesse projeto da Gerência de 
Comunicação – Web, da Diretoria de Comunicação e Marketing da Metodista. "Achei o 
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máximo. Ficará muito mais fácil e ajudará a fluir o trabalho", analisou Regina Vasquez Luz, 
secretária da Faculdade de Educação e Letras. O mesmo pensamento é compartilhado por 
Monique Dal'Sasso, secretária da Faculdade de Teologia, e por Célia Regina de Jesus 
Lourenço, secretária da Gerência Administrativa. "As informações que estão lá são 
importantes. Só vai ajudar o funcionário", disse Monique. "Eu não imaginava que a Intranet 
seria assim. Agora vou encontrar todas as informações em um mesmo local", comemorou 
Célia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Os funcionários que não sabem mexer nos computadores poderão acessar a Intranet em breve. 
Uma parceria entre o Nutae e o Departamento de Recursos Humanos permitiu oferecer cursos 
para ensinar os colaboradores a utilizar esses e outros recursos tecnológicos. 
O objetivo do curso "Introdução à Informática na prática" é fornecer conceitos básicos e 
visão geral de alguns aplicativos muito usados por quem trabalha com computador 
diariamente, mas desconhecidos do restante, como Outlook (que serve para mandar e receber 
e-mails), Internet e Intranet. 
O professor Ricardo Perez explica que o curso é bem didático. “Focamos a base para que 
todos possam aprender e tirar a barreira existente para quem não tem habilidade com o 
computador.” 
Mais informações pelo e-mail edevaldo.totino@metodista.br e pelo ramal 5763.  
 

 
 
Todos os funcionários fazem parte dessa nova maneira de comunicação e é importante que 
participem e até ajudem na divulgação da Intranet. Um bom exemplo é a secretária acadêmica 
do Campus Planalto, Denise D' Joane Antunes, que mandou uma mensagem pela página da 
Intranet que dizia: "Pude apresentar a página a uma funcionária da Higiene Ambiental que 
trabalha de manhã e não pôde participar da inauguração. Ela achou muito legal poder ver 
pessoas de outros departamentos".  
Assim como Denise, todos os colaboradores podem e devem participar ativamente da 
Intranet. Para isso, basta navegar nos sites e apresentar suas idéias. Todas as sugestões são 
muito bem-vindas. 
Entre em contato pelo e-mail intranet@metodista.br ou pelo ramal 5049.  
Frente & Verso, julho 2005 


