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RESUMO

As  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  possuem  relevante  papel  na  organização  e
desenvolvimento do país e são desafiadas a proporcionar um ensino de qualidade e apresentar
resultados  efetivos.  Neste  sentido,  ao  longo dos  anos,  o  Planejamento  Estratégico  tem se
mostrado  importante  instrumento  de  conhecimento  das  organizações,  bem  como  uma
ferramenta viável para traçar um caminho ao futuro desejado, e tem ganhado cada vez mais
importância  e  aplicabilidade  nestas  instituições.  O  presente  estudo  propõe,  a  partir  da
abordagem  de  Planeação  Estratégica  e  Comunicativa  (PEC),  uma  metodologia  para
elaboração  do Plano de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI)  da  Universidade  Federal  de
Rondônia (Unir). A metodologia proposta baseia-se nos estudos e abordagem desenvolvida
por Souto-Maior, cujo alicerce sustenta-se nos ensinamentos da Teoria do Agir Comunicativo
de Habermas, onde os acordos do que é prioritário para a instituição são construídos a partir
do diálogo e entendimento dos envolvidos. Como procedimento metodológico foi realizada,
inicialmente, uma revisão sistemática sobre o tema estudado e analisados os documentos que
compõem o processo de elaboração do PDI 2014-2018. Utilizou-se o Survey com os membros
da  Comissão  de  Elaboração  e  Organização  do  PDI  e  grupo  dos  principais  gestores  da
Universidade.  Os  documentos  e  dados  coletados  foram  analisados  visando  propor  uma
metodologia viável de planejamento para a Unir. Como resultado os dados evidenciam que a
elaboração do PDI 2014-2018 foi uma construção conjunta da Universidade, com base na
legislação  vigente  e  a  experiência  de  seus  membros,  sem  contudo,  apoiar-se  em  uma
metodologia validada; permitindo assim, a partir da PEC,  a proposição de uma metodologia
alicerçada na identidade da Universidade, que possa ser aprendida, ensinada e melhorada ao
longo  dos  anos,  tornando-se  parte  da  identidade  Unir,  e  cumprindo  o  real  papel  de  uma
metodologia de planejamento, que é levar a Universidade até onde ela deseja estar.

Palavras-chave: Planeação  Estratégica  e  Comunicativa  (PEC);  Planejamento  Estratégico;
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
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ABSTRACT

The Federal Institutions of Higher Education have a relevant  role in the organization and
development of the country and are challenged to provide a quality education and to present
effective  results.  In  this  sense,  over  the  years,  Strategic  Planning  has  proven  to  be  an
important instrument of knowledge of organizations, as well as a viable tool to chart a path to
the desired future, and has gained increasing importance and applicability in these institutions.
The  present  study  proposes,  based  on  the  Strategic  and  Communicative  Planning  (PEC)
approach, a methodology for the elaboration of the Institutional Development Plan (PDI) of
the Federal University of Rondônia (Unir). The proposed methodology is based on the studies
and approach developed by Souto-Maior, whose foundation is based on the teachings of the
Theory of Communicative Action of Habermas, where the agreements of what is a priority for
the  institution  are  built  on  the  dialogue  and  understanding  of  the  involved.  As  a
methodological procedure, a systematic review was initially carried out on the topic studied
and the documents that compose the process of preparing the IDP 2014-2018 were analyzed.
The Survey was used with the members of the PDI Elaboration and Organization Committee
and group of the main managers of the University. The documents and data collected were
analyzed in order to propose a viable planning methodology for the Unir. As a result, the data
show that the preparation of the PDI 2014-2018 was a joint construction of the University,
based on the legislation in force and the experience of its members, without, however, relying
on a validated methodology; thus allowing, from the PEC, the proposal of a methodology
based on the identity of the University, which can be learned, taught and improved over the
years,  becoming  part  of  the  Unite  identity,  and  fulfilling  the  real  role  of  a  planning
methodology , which is to take the University to where it wants to be.

Keywords: Strategic and Communicative Planning (SCP); Strategic planning; Institutional
Development Plan (IDP);
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1 INTRODUÇÃO 

A organização do setor  público  brasileiro  encontra-se estabelecida  na Constituição

Federal  do  Brasil  de  1988.  Em  seu  artigo  nº  18  consta  que  “A  organização  político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 2017a,

p. 25).

Assim como na organização administrativa do Estado Brasileiro, onde as atribuições

são descentralizadas territorialmente e partilhadas entre a União, seus Estados membros, os

Municípios e o Distrito Federal, também nas instituições a descentralização administrativa se

concretiza,  com a distribuição das funções públicas entre seus entes autárquicos e estatais

(MEIRELLES, 2009).

No Brasil, a Administração Pública Federal conta, desde fevereiro de 2018, com 29

(vinte e nove) ministérios, dentre estes o Ministério da Educação (MEC). A Função do MEC é

voltada para as políticas de educação e responsável por atender, promover e desenvolver todas

as esferas da educação no País (MENEZES; SANTOS, 2001).

Por definição Administração Pública, segundo Costin (2010), consiste em um conjunto

de órgãos, procedimentos e funcionários à disposição dos poderes incorporadores do Estado

para entregar à sociedade aquilo que por ela lhe foi atribuído, podendo ser ampliada, quanto

mais amplo for o rol de atribuições a ela conferido, ou seja, poderá sofrer alterações conforme

expectativas  da sociedade.  A autora  destaca  que  a  Administração  Pública,  nos  casos  dos

Estados federados, como é o caso do Brasil, pode ser federal, estadual ou municipal, sendo

regidas  pelos  mesmos  princípios,  quais  sejam:  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade e eficiência (COSTIN, 2010).

No  entanto,  a  Administração  Pública  também  é  conceituada  em  sentido  amplo  e

estrito,  bem  como  do  ponto  de  vista  funcional  e  organizacional.  Em  sentido  amplo  a

Administração Pública alcança tanto os órgãos governamentais que possuem função política,

assim como órgãos e pessoas responsáveis pelas funções administrativas; em sentido estrito

abrange  apenas  as  pessoas  e  órgãos  que  exercem  função  meramente  administrativa.  Na

perspectiva  funcional  refere-se  às  atividades  do  Estado  que  ajudam  as  instituições  no

exercício das funções de governo com vistas a produzir os bens e serviços de que a população

necessita, e do ponto de vista organizacional diz respeito ao conjunto dos órgãos auxiliadores

dessas  funções  para  a  produção  dos  bens  e  serviços  (ALEXANDRINO;  PAULO,  2008;

MEDAUAR, 2010).
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Assim, após a integração dos mercados e dos sistemas de produção mundiais o Estado

perdeu um de seus objetivos centrais que se configurava na proteção econômica acerca da

competição  internacional.  Além  da  necessidade  de  regulação  e  intervenção  em  áreas

importantes como educação, cultura, saúde e desenvolvimento tecnológico, ao se transformar,

no século XX, em um Estado Social e Econômico e assumir um crescente número de serviços

sociais,  como  por  exemplo,  educação,  cultura,  saúde,  assistência  social,  assim  como  a

regulação  do  sistema  econômico  interno  e  as  relações  internacionais,  tornou-se  evidente

também para a Administração Pública Brasileira a necessidade de ser eficiente (BRESSER

PEREIRA, 1996).

Neste sentido, a preocupação com a gestão pública já era sentida na década de 1960

quando a promulgação do Decreto Lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1967 imprimiu um novo

rumo à  gestão  da  coisa  pública  atacando  problemas  como a  concentração  exacerbada  de

atribuições  na  alta  administração,  a  falta  de  coordenação  e  racionalidade  dos  trabalhos,

agravada pelo excesso de burocracia,  conferindo maiores custos aos serviços prestados. O

Decreto  Lei  nº  200  apresenta  ainda  os  princípios  norteadores  da  Administração  Pública

Federal,  dentre os quais se destaca:  o planejamento;  a coordenação;  a descentralização;  a

delegação  e  a  competência;  e  o  controle,  em  consonância  com  a  busca  por  uma  maior

eficiência da máquina pública (MEIRELLES, 2009).

Porém deve-se considerar que o ambiente organizacional do setor público difere, em

várias características,  do ambiente organizacional presente no setor privado, conferindo às

organizações  publicas,  dentre  elas  as  universidades,  um  ambiente  organizacional  mais

complexo (BOYNE, 2002).

Dada a evidente complexidade do ambiente organizacional encontrado nas Instituições

de Ensino Superior, a educação superior não ficou alheia às mudanças propostas pelo Decreto

nº 200. Amaral e Santos (2015, p. 10405) destacam que “A Educação Superior, está incluída

na  reforma  do  Estado  orientada  pelos  organismos  internacionais,  em  particular  as

Universidades públicas federais, das quais são exigidas alterações com marcas profundas do

economicismo. [...]” o que resulta em novos desafios.

Os desafios impostos às Universidades brasileiras  trazem consigo a necessidade de

pensar a organização do ponto de vista de sua missão e objetivos junto à sociedade. Neste

sentido o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) configura-se em oportunidade para

pensar  no longo prazo.  Moritz  et  al. (2012,  p.  237)  apontam que “[...].  As universidades

começaram obrigatoriamente a visualizar ações para o horizonte estratégico de cinco anos

como solicitado pelo MEC através do PDI”.
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O Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017, que revogou o Decreto nº 5.773 de

2006,  define  o  PDI  como o instrumento  que  conterá,  dentre  outros  elementos,  a  missão,

objetivos,  metas,  projeto  pedagógico,  cronograma  de  implantação  e  desenvolvimento,

organização  didático-pedagógica,  perfil  do corpo docente  e  organização  administrativa  da

instituição (BRASIL, 2017b).

Mesmo antes  do Decreto  nº  5.773 de 2006,  o  PDI já  era  previsto  dentre  os  itens

obrigatórios para a avaliação dos cursos e instituições previstos no Decreto nº 3.860 de 2001.

Posteriormente passou a figurar dentre as dimensões obrigatórias previstas na Lei nº 10.861

de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

(SINAES),  cujo  objetivo  é  a  identificação  do  perfil  e  do  significado  da  atuação  das

Instituições de Ensino Superior (BRASIL, 2004).

Para Mizael  et al. (2013) o PDI consiste no instrumento de planejamento estratégico

adotado pelas IFES, com vistas a apresentar a missão, objetivos, ações, metas e resultados a

serem atingidos. O PDI é definido como: 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período de 5
(cinco) anos, é o documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES),
no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes
pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades
acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver (BRASIL, 2002, p. 1).

Para a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) o PDI, além de ser uma exigência

legal, configura-se em instrumento consolidador dos procedimentos e planejamento de ações,

sendo  que  seu  processo  de  construção  estabelece  o  envolvimento  de  toda  comunidade

acadêmica,  viabilizando  de forma integrada  um plano que  sistematiza  o  planejamento  da

Instituição para os próximos cinco anos (PDI, 2014).

 Esta diretriz de envolvimento de toda comunidade remete a abordagem metodológica

de planejamento, gestão e avaliação proposta por  Souto-Maior (2012), que a denomina de

“planeação”  -  pano  de  fundo  deste  estudo  -  cujo  foco  está  centrado  em  auxiliar  as

organizações a tornarem-se efetivas e sustentáveis. Efetiva para que atenda às expectativas

das partes interessadas e sustentável com intuito de perpetuarem sua efetividade ao longo do

tempo.

Uma vez que o estudo propõe uma metodologia para elaboração de um plano que seja

viável para a Universidade, apresenta-se um conceito do termo, que no dicionário Aurélio

depreende-se como algo “que se consegue realizar, executável” (DICIO, 2018).
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Freire (1992), nos brinda com as reflexões provocativas das obras de Paulo Freire ao

abordar  o  conceito  de  “inédito  viável”  quando  nos  chama  a  atenção  para  os  obstáculos,

percebidos  por  homens e  mulheres,  limitadores  da liberdade  almejada.  E esclarece  que o

“inédito viável” é justamente a incerteza da coisa, ainda não vivida,  mas sonhada. Assim,

aqueles que entenderam as barreiras impostas, sentem-se desafiados a agir para transpor os

obstáculos, tornando o que é desejado em realidade.

Neste  sentido o estudo em questão propõe a  elaboração de uma metodologia  para

revisão do Plano de Desenvolvimento da UNIR com base na proposta de Souto-Maior que

busca ajudar na definição do que é prioritário através de um procedimento dialógico, com

vista ao envolvimento da comunidade acadêmica.

1.1 Situação Problema 

O atual  PDI da UNIR foi elaborado em um contexto  de premente  necessidade  de

organização e planejamento de suas atividades, bem como dos caminhos a serem perseguidos

pela Instituição rumo ao futuro desejado, haja vista o cenário político e administrativo vivido

em um passado recente pela mesma.

Além da urgência de cunho burocrático-legal a elaboração de um novo PDI se fazia

necessário também para imprimir novos rumos à trajetória e administração da Instituição, uma

vez que a última experiência desta natureza, vivenciada pela universidade, datava de 2006.

Mesmo  tendo  sua  elaboração  pautada  pela  legislação  vigente,  bem  como  por

ferramentas  credenciadas,  há  questões  que  se  colocam,  não  apenas  para  análise  do  PDI

elaborado em 2014, mas também para melhoria dos planos futuros. A partir do levantamento

dos respondentes do questionário disponibilizado no sítio  eletrônico da UNIR para o PDI

2014-2018  observa-se,  que  de  uma população  de  904.889,  calculada  com base  no  senso

realizado pelo IBGE no ano de 2010 e levando-se em consideração os oito municípios onde se

encontram  instalados  os  campi  da  UNIR,  a  participação  de  apenas  96  representantes  da

comunidade,  o  que  nos  leva  à  indagação  acerca  de  como  fora  feito  o  chamamento  à

participação deste público (CPAv, 2013).

Outro  ponto  de  atenção  e  inquietude  refere-se  às  respostas  ao  questionário  para

levantamento do ambiente externo e interno à organização,  usado para levantar  os pontos

fortes e fracos, bem como as ameaças e oportunidades, o número de pessoas que responderam

que não tinham conhecimento acerca do PDI foi considerável, demonstrando uma provável

falha no processo de sensibilização e informação dos envolvidos.
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O acompanhamento dos objetivos e metas traçados é outro ponto a ser destacado uma

vez que não houve o desmembramento  dos  planos de  ação,  bem como a elaboração dos

indicadores para mensuração dos resultados. Por uma questão de elucidação, destacam-se as

grandes  metas  como,  por  exemplo,  a  proposta  de  implantação  de  77  novos  cursos  de

graduação, dos quais somente 3 foram implantados. Desta forma, observa-se que o ciclo de

planejamento não foi fechado, pois não foram aplicados instrumentos de acompanhamento e

controle das metas e objetivos.

Pelo exposto, após 4 anos da elaboração do PDI 2014-2018, o mesmo não é utilizado

como ferramenta de gestão no dia a dia da Universidade, tendo encontrado seu principal papel

no atendimento as exigências do recredenciamento da Instituição - a UNIR.

Para o enfrentamento de questões desta ordem é que o uso do planejamento estratégico

no âmbito das Instituições de Ensino Superior tem se difundido e intensificado, sendo que

vários  são os exemplos de universidades federais  que superaram os problemas de mesma

natureza ou semelhantes.

As experiências de implementação do planejamento estratégico em universidades são

recentes e chamam atenção para a exigência de um eficiente levantamento da natureza das

instituições universitárias. Dentre os esforços acadêmicos em relação ao tema destaca-se a

experiência desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e implantada na

Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas

(CCSA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); bem como o exemplo

baseado na experiência vivenciada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde uma

das vantagens percebidas pela adoção do planejamento estratégico consiste no ganho de uma

maior visão de futuro a longo prazo (ESTRADA, 2000; BORGES; ARAÚJO, 2001; CUNHA;

SOBRINHO, 2002). 

Nesta  perspectiva  o  estudo  em questão  se  faz  oportuno,  visto  que  a  metodologia

proposta  está  voltada  para  a  ação,  com vistas  ao  enfrentamento,  não  só  das  inquietudes

destacadas,  como  também  na  elaboração  de  um  plano  com  bases  firmadas  na  ação

comunicativa, bem como no levantamento das prioridades da UNIR.

O  estudo  em  questão  propõe  uma  metodologia  para  a  revisão  do  Plano  de

Desenvolvimento  Institucional  com  base  na  Teoria  da  Ação  Comunicativa  de  Jürgen

Habermas (1987) e abordagem de Planeação Estratégica e Comunicativa (PEC) proposta por

Joel Souto-Maior (2012). A PEC é uma metodologia alicerçada na ação estratégica, que busca

auxiliar  na  definição  daquilo  que  deve  ser  prioritário  para  a  UNIR,  bem como  na  ação
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comunicativa,  cuja  finalidade  é  a  orientação  das  decisões  por  meio  de  procedimentos

dialógicos (SOUTO-MAIOR, 2012).

Pelo exposto, considerando a importância do Planejamento Estratégico, bem como do

PDI,  para  as  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior,  o  presente  estudo  possui  como

objetivos: 

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Propor  metodologia  para  revisão  do  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  da
Universidade  Federal  de  Rondônia  a  partir  da Teoria  da  Ação  Comunicativa  de  Jürgen
Habermas (1987) e abordagem de Planeação Estratégica e Comunicativa  (PEC) de Souto-
Maior (2012).

1.2.2 Objetivos Específicos

 Descrever o processo de elaboração do PDI 2014-2018 da UNIR;

 Compreender a estrutura do PDI atual evidenciando a metodologia utilizada

para sua elaboração;

 Demonstrar o processo de elaboração do PDI com a abordagem PEC visando a

elaboração da proposição.

1.3 Contribuições do Trabalho

Conforme adverte Souto-Maior (2012) o planejamento estratégico é um instrumento

que ajuda as organizações a visualizar um ponto desejado e traçar uma rota para chegar até lá

partindo  de  sua  situação  atual;  e  acrescenta  que:  “[...]  no  caso  das  organizações

governamentais  e  não  governamentais,  quando  ele  é  capaz  de  definir  o  que  é  mais

‘importante’ ou ‘prioritário’ para elas. [...]”.

Nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a necessidade de um norte, de um

plano de ação que considere as especificidades organizacionais, levando em consideração a

realidade  atual,  é  de  fundamental  importância,  não  apenas  para  vislumbrar  um  futuro

desejado,  mas  também  para  fazer  frente  à  necessidade  de  um caminho  para  alcance  do

mesmo.
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Souto-Maior (2012) chama atenção ainda para um modelo de planejamento estratégico

que leve em consideração a participação dos exigentes e a construção de acordos, com vistas à

construção de um equilibrado compromisso entre os interessados.

Neste sentido a abordagem proposta a partir da Planeação Estratégica e Comunicativa

de Souto-Maior visa a construção de um planejamento estratégico que leve em consideração

não  apenas  o  que  é  essencial  para  a  organização,  mas  também  o  ponto  de  vista  dos

participantes, privilegiando os acordos firmados naquilo que é prioritário para a organização.

A  partir  da  importância  do  planejamento  estratégico,  bem  como  do  Plano  de

Desenvolvimento Institucional  (PDI), no âmbito das IFES, a metodologia proposta aponta

para  o  passo  a  passo  necessário  à  construção  de  um  planejamento  que  conduza  à

concretização dos objetivos e metas traçados para a construção da universidade desejada e

possível.

Importante  destacar  o  viés  comunicativo  da  abordagem  proposta,  o  qual  leva  em

consideração a construção de um planejamento a partir do envolvimento e participação dos

interessados.

Assim, o presente estudo tem como objetivo central propor uma metodologia para o

PDI da UNIR a  partir  do  envolvimento  dos  interessados  com vistas  à  construção  de  um

instrumento  pautado  nos  acordos  dialogados,  capaz  de  propiciar  o  controle  e  o

acompanhamento das metas e objetivos pactuados para a universidade desejada.

1.4 Organização do Estudo

O  presente  estudo  encontra-se  organizado  em  introdução,  composta  pela  situação

problema, pelos objetivos do estudo, contribuição do trabalho e pela organização do estudo.

No capítulo  dois  encontra-se o contexto  e  a  realidade  investigada;  seguida  do referencial

teórico,  que  por  sua  vez  é  desmembrado  em  Administração  Pública  e  universitária;

planejamento estratégico em organizações  públicas;  Teoria da Ação Comunicativa (TAC);

assim como pela  Planeação Estratégica e  Comunicativa  (PEC).  Em seguida encontra-se o

Plano  de  Desenvolvimento  do  Estudo,  composto  pelos  procedimentos  metodológicos,

compreendido pelas etapas 1) revisão sistemática; etapa 2) levantamento dos dados; etapa 3)

levantamento de dados primários; etapa 4) análise dos dados e etapa 5) processo de planeação

estratégica  e  comunicativa  (PEC).  Na sequência  encontra-se  o  capítulo  dos  Resultados  e

Discussões, que é formado pela revisão sistemática da literatura, processo de elaboração do

plano  de  desenvolvimento  Institucional  da  Unir  (2014-2018),  estrutura  do  PDI  atual
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evidenciando a metodologia usada para sua elaboração, e pela proposta de metodologia para

revisão do PDI com a abordagem PEC; seguido das referências. 
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2 O CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA

A  Instituição  objeto  do  estudo  é  a  Fundação  Universidade  Federal  de  Rondônia

(UNIR), criada em 1982, sendo a única instituição pública de ensino superior no estado de

Rondônia, possui uma organização multicampi, estruturada por oito campi (PDI 2014-2018).

Instituída  mediante  a  incorporação  da  Fundação  Centro  de  Ensino  Superior

(FUNDACENTRO) e autorizada  pela  Lei  nº  7.011 de 08 de  julho  de 1982,  iniciou  suas

atividades  acadêmicas  no  mesmo  ano,  com  três  cursos  de  Bacharelado:  Administração,

Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Após sua instituição a UNIR passou a oferecer os

cursos  de  Licenciaturas  em  Pedagogia,  História,  Letras,  Educação  Física  e  Geografia,

integrando o Sistema Federal de Ensino, e estabelecendo sua sede administrativa na cidade de

Porto Velho com atuação em todo o Estado de Rondônia (PDI 2014-2018).

Atualmente constitui-se de uma universidade multicampi presente nos Municípios de

Ariquemes,  Cacoal,  Guajará-Mirim,  Ji-Paraná,  Porto  Velho,  Presidente  Médici,  Rolim de

Moura e Vilhena. Oferece à sociedade 58 (cinqüenta e oito) cursos presenciais de graduação,

sendo 30 (trinta) nos campi do interior do Estado e 28 (vinte e oito) no Campus de Porto

Velho, capital do Estado. Os cursos oferecidos no Campus de Porto Velho estão organizados

em cinco núcleos, responsáveis pela coordenação das funções de ensino, pesquisa e extensão,

sendo estes o Núcleo de Ciências Humanas (NCH), Núcleo de Ciências Exatas e da Terra

(NCET),  Núcleo  de Ciências  Sociais  Aplicadas  (NUCSA),  Núcleo  de Saúde (NUSAU) e

Núcleo de Tecnologia (NT).

Além dos cursos presenciais  a UNIR atua na área de Educação à Distância,  cujas

políticas e diretrizes são implementadas pela Diretoria de Educação à Distância (DIRED1), a

qual está vinculada aos programas de Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Programa Pró-

Licenciatura (ProLicen). A Educação à Distância da UNIR possui 7 (sete) pólos localizados

nos municípios de Ariquemes, Buritis, Chupinguaia, Ji-Paraná, Nova Mamoré, Porto Velho e

Rolim de Moura, oferecendo atualmente 7 (sete) cursos de graduação e 4 (quatro) cursos de

Pós-Graduação.

Conforme estabelecido em seu Estatuto as práticas acadêmicas da UNIR são pautadas

por  sua  finalidade  principal  de  “promover  o  saber  científico  e  atuar  em  um  sistema

indissociável  de  ensino,  pesquisa  e  extensão”,  levando  em  consideração  sua  missão  de

produzir  e  disseminar  o conhecimento  respeitando  as  peculiaridades  da  região  amazônica

(PDI 2014-2018).

1 Dados disponíveis em http://www.dired.unir.br. Acesso em 27 de fevereiro de 2018.

http://www.dired.unir.br/
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Assim,  uma vez que a  educação superior,  não pode dissociar-se da função social,

política e econômica mantêm diretrizes e políticas acadêmicas em observância aos princípios

constitucionais para a educação, compreendendo: indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

extensão;  flexibilização  curricular;  atualização  permanente  dos  Projetos  Pedagógicos  dos

Cursos, em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional, de modo a garantir práticas

inovadoras;  impacto  social  e  transformação  da  sociedade;  integração  com a  comunidade;

democratização do acesso,  garantia  da permanência discente e  da qualidade da formação;

respeito à pluralidade, à diversidade étnica, cultural e à biodiversidade; produção e difusão do

conhecimento  científico,  cultural  e  tecnológico  em articulação com os aspectos  regionais,

nacionais e internacionais; monitoramento e avaliação permanente das práticas pedagógicas; e

gestão democrática (PDI 2014-2018).

A UNIR tem uma estrutura colegiada complexa, composta por conselhos e as decisões

tomadas em colegiados tendo a seguinte configuração: administração superior constituída por

Órgãos  Deliberativos  Centrais,  formado  pelos  Conselhos  Superiores  e  pelos  Órgãos

Executivos Centrais, composto pela Reitoria e suas Pró-Reitorias. Conta ainda com os Órgãos

de Apoio constituídos  pela  Secretaria  de Controle  Interno (SECOI),  Gabinete  da Reitoria,

Assessoria de Comunicação (ASCOM), Secretaria  dos Conselhos Superiores (SECONS) e

Procuradoria Jurídica (PROJUR), bem como com os Órgãos Suplementares formados pela

Diretoria de Educação a Distância (DIRED), Diretoria da Biblioteca Central (DBC), Diretoria

de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA) e Diretoria Administrativa do Campus de Porto

Velho (DAPVH) (PDI 2014-2018).

O apoio às atividades acadêmicas é prestado pelas Pró-Reitorias que são responsáveis

pelas  políticas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  possibilitando  a  articulação  entre  a

Universidade  e  a  sociedade,  e  que  são  compostas  pela  Pró-Reitoria  de  Graduação

(PROGRAD),  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  (PROPESQ),  Pró-Reitoria  de

Cultura,  Extensão  e  Assuntos  Educacionais  (PROCEA),  Pró-Reitoria  de  Planejamento

(PROPLAN) e Pró-Reitoria de Administração (PRAD) (PDI 2014-2018).

A figura 1 apresenta as Unidades  formadoras da Universidade sintetizadas  em seu

organograma.

Figura 1: Organograma Institucional
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Fonte: PDI (2014-2018)

A Figura 1 sintetiza as unidades da UNIR onde se observa a administração superior

constituída  pelos  conselhos  superiores  aos  quais  a  Reitoria  e  Vice-Reitoria  encontram-se

subordinadas  e  que são auxiliadas  pelos  Órgãos  de  apoio  e  os  Órgãos  Suplementares.  A

Universidade é composta ainda pelas Pró-Reitorias, bem como pelas Diretorias Acadêmicas,

que compreendem as Diretorias dos Núcleos e as Diretorias dos Campi do interior. 

A UNIR está instalada no estado de Rondônia que tem 52 Municípios, e um território

de 237.765,293 Km2 (duzentos e trinta e sete mil setecentos e sessenta e cinco quilômetros e

duzentos e noventa e três metros),  localizado na Região Norte do País tendo suas fronteiras

limitadas pelos estados do Mato Grosso, Acre e Amazonas,  bem como pela República da

Bolívia, conforme se observa na Figura 2.

Figura 2: Mapa do Estado de Rondônia.

Fonte: http://www.guiageo.com.

http://www.guiageo.com/
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A Figura 2 apresenta o mapa do estado de Rondônia, tendo como capital a cidade de

Porto Velho onde funciona a sede da UNIR.

O último senso, realizado em 2010, aponta para uma população, de 1.562.4092 (um

milhão quinhentos e sessenta e duas e quatrocentos e nove) pessoas.

Destaca-se  que  se  trata  de  um  estado  jovem,  cuja  distância  dos  grandes  centros

aumenta a demanda por educação, bem como o fato de que na última década o Estado passou

por uma transformação em sua estrutura etária e de gênero. A Figura 3 apresenta a estrutura

etária de gênero no estado de Rondônia nos anos 2000 e 2010. 

Figura 3 - Estrutura Etária e de Gênero em Rondônia nos anos 2000 e 2010.

       Fonte: PDI 2014.

Na Figura 3 observa-se que no ano 2000 a maior parte dos habitantes de Rondônia se

concentrava  entre  a  faixa  etária  de  5  a  14  anos,  já  em  2010 observa-se  uma  mudança

evidenciada pelo estreitamento na base da pirâmide e um alargamento nas faixas de 15 a 24

anos,  justamente  a  faixa  etária  responsável  pela  maior  parte  da  demanda  das  vagas  nas

universidades.

Somada  à  complexidade  do  ambiente  organizacional  encontrado  nas  Instituições

Federais de Ensino Superior (IFES), destaca-se as mudanças de ordem política e social que

permeia este ambiente (ESTRADA, 2000), bem como a crescente importância das IFES para

a formação de cidadãos, com vistas à preparação não somente para ocupação do mercado de

trabalho, mas também para o pleno desenvolvimento de todas as atividades de uma vida civil

plena de direitos e obrigações. Assim, a UNIR precisa contar cada vez mais com ferramentas

e  técnicas  capazes  de  direcioná-la  ao  atendimento  desses  desafios  e  com o planejamento

2 Dado disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/panorama. Acesso em: 21/10/2017.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/panorama
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estratégico, configurado em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que corrobora

para este atingimento.

Destaca-se  o  modelo  implementado  na  Universidade  do  Sul  de  Santa  Catarina

(UNISUL)  onde  o  processo  foi  iniciado  com  o  levantamento  dos  valores;  seguido  pela

definição  da  missão;  levantamento  dos  grupos  de  relação;  análise  de  oportunidades  e

ameaças;  análise  dos  pontos  fortes  e  pontos  fracos;  questões  estratégicas;  definição  das

estratégias  e  ações  estratégicas.  Acerca  dos  grupos de relação destaca-se que  o mesmo é

composto por toda e qualquer pessoa, instituição ou organização que podem sofrer ou causar

influência sobre a universidade. O autor observa que “[...]. Toda a ação da instituição deve

levar em consideração estes grupos” (ESTRADA, 2000, p. 76).

Outra experiência é a vivenciada pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Aqui o processo se iniciou com o

chamamento dos dirigentes formais do Centro que a partir de uma análise do ambiente interno

e do ambiente externo do CCSA, definiram sua missão estratégica, bem como especificaram

os objetivos  e ações para o atingimento dos mesmos, parametrizados no Plano Básico de

Gestão Estratégica do CCSA com o estabelecimento de prioridades com vistas ao alcance do

futuro desejado, objeto primeiro do planejamento estratégico (BORGES; ARAÚJO, 2001).

No caso de implementação do planejamento estratégico na Universidade Federal do

Paraná  o  processo  de  deu  sob  a  coordenação  da  alta  administração  e  orientação  dos

professores do departamento de Administração, que decidiram acerca da metodologia a ser

utilizada. O próximo passo foi composto por um detalhado diagnóstico sobre as 10 (dez) áreas

temáticas definidas,  seus pontos fortes e fracos, passando-se na sequência à definição das

propostas  de trabalho para cada uma das  áreas  temáticas,  materializados  em projetos  que

passaram  a  compor  o  “Plano  de  Gestão”,  tendo  ficado  a  cargo  da  Pró-Reitoria  de

Planejamento a implementação e acompanhamento (CUNHA; SOBRINHO, 2002). 

Por todo o exposto este estudo propõe, a partir da PEC, uma metodologia para revisão

do  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  da  UNIR  com  vistas  a  contribuir  para  o

atingimento das metas e objetivos, bem como da “UNIR que queremos”, conforme preceitua

o PDI 2014-2018.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Administração Pública e Universitária

Na esteira  da  trajetória  histórica  da  Administração  Pública  brasileira  destaca-se  o

caráter subjacente do pratimonialismo, que a busca por um melhor e mais rigoroso controle do

aparelho  do  Estado  tenta  combater  com  práticas  do  modelo  burocrático  a  exemplo  do

formalismo, da impessoalidade, profissionalização das carreiras e hierarquia funcional, com

vistas a uma maior eficácia dos atores que compreendem a Administração Pública (LANA,

2015).

Conforme destaca Meirelles (2009, p. 66) “[...]. A Administração é o instrumental de

que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do Governo. [...].” No entanto,

para  imprimir  maior  eficiência  e  eficácia  à  Administração  Pública,  a  proposta  que  tem

ganhado  terreno  nas  últimas  décadas  do  século  XX,  é  a  aproximação  desta  com  a

administração empresarial,  o chamado New Public Management (NPM), onde o cidadão é

visto como cliente e divide com os gestores, os resultados, o desempenho e o foco das ações.

Todavia, no pós-NPM os limites na implantação deste modelo ficaram mais claros, bem como

a  inviabilidade  de  adoção,  em  sua  totalidade,  das  práticas  empresariais  privadas  na

administração pública (MOTTA, 2013).

Neste  sentido  Saravia  (2010)  argumenta  acerca  dos  elementos  que  diferenciam  a

gestão da iniciativa privada e a Gestão Pública, e destaca: 

De um modo geral,  as  empresas  privadas  pautam sua ação  pelo planejamento e
gestão estratégicos. A administração pública age em função de sistemas mais rígidos
de planejamento governamental, que se orientam por princípios gerais previstos na
Constituição, e, mais modernamente, por sistemas de elaboração de política pública.
[...] (SARAVIA, 2010, p. 6).

Ao fim do Regime Militar havia a necessidade de buscar soluções para vários erros

históricos da Administração Pública brasileira, bem como fomentar a atualização da gestão.

Assim, no final da década de 1980 o desenho estatal brasileiro passou por várias alterações,

dentre as quais se destaca a democratização do Estado, a descentralização e a reforma do

serviço civil (ABRUCIO, 2007).

Outra  necessidade  enfrentada  pelas  reformas  intentadas  no  Brasil  diz  respeito  à

separação não apenas do público e do privado, mas também entre o político e o administrador

público. A reforma do aparelho do Estado prevê quatro setores para o Estado, dentre os quais

se destaca o setor de serviços não exclusivos ou competitivos, destacando, na esfera Federal,

como um dos serviços mais relevantes  as Universidades.  A forma de administração deste
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setor  será  a  gerencial,  que  se  configura  como  uma  administração  onde  o  requisito  de

eficiência é fundamental, com vistas a proporcionar serviços com mais qualidade aos cidadãos

(BRESSER PEREIRA, 1996). 

No  Brasil,  o  gerenciamento  da  Educação  Superior  passa,  primordialmente,  pelas

Universidades Federais, sendo que segundo informações do Portal do Ministério da Educação

(MEC),  o  Brasil  conta,  atualmente,  com  63  (sessenta  e  três)  Universidades  Federais

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017).

Devido  às  características  como  o  elevado  grau  de  profissionalismo,  decisões

descentralizadas, dispersão do poder, diferentes tecnologias, a universidade caracteriza-se não

apenas  como uma estrutura administrativa,  mas também como um centro científico  e um

sistema político, onde a cultura e os valores são multifacetados imprimindo complexidade à

instituição (BORGES; ARAÚJO, 2001).

Nesta seara Meyer Jr. (2014), nos chama atenção para a impossibilidade de negação do

caráter complexo das organizações educacionais, bem como para a necessidade de intuição,

visão,  sensibilidade  e  ferramentas  necessárias  à  administração  de  uma  organização,  cuja

missão é a de educar seres humanos. Argumenta ainda tratar-se de um caso de organização

singular,  cuja  atuação  desperta  o  interesse  de  diversos  grupos  atuantes  que  influenciam

sobremaneira  seu  comportamento  e  estrutura.  Acerca  de  um  conceito  aceitável  de

universidade o autor destaca que:

Finalmente, um [...] conceito de universidade, mais atual revela uma instituição na
qual  ensino  e  pesquisa  mesclam-se,  para  responder  às  demandas  sociais  e  às
expectativas de seus inúmeros stakeholders, desempenhando uma função crítica da
própria sociedade (MEYER JR, 2014, p. 16).

A  primeira  proposta  de  uma  administração  gerencial,  trazida  pelo  Decreto-Lei  nº

200/64,  incluiu  as  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  (IFES),  e  imprimi  nestas

instituições a necessidade de prestação de melhores serviços públicos (MIZAEL, 2013). O

autor destaca ainda que neste contexto:

[...].  Uma nova postura administrativa é exigida dos gestores das Ifes diante dos
desafios de alcançar resultados, tais como oferecer um ensino de melhor qualidade e
qualificar profissionais preparados para o mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo,
contribuir  para  o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  do  país,  bem  como
estender tais conhecimentos para a sociedade. [...] (MIZAEL, 2013, p. 1147).

Dada a extensão e complexidade dos objetivos intrínsecos às universidades as mudanças

em seu contexto não ocorrem com a mesma rapidez impressa às instituições particulares, mas
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seu  aprimoramento  também é  uma realidade,  o  que  exige  gestores  e  servidores  públicos

capazes  de  implementação  de  diferentes  estratégias,  bem como de  suplantar  uma cultura

comumente resistente às mudanças. Neste sentido o Planejamento Estratégico pode ser um

aliado capaz de proporcionar melhorias importantes à gestão das universidades (MORITZ; et

al., 2012).

O Planejamento Estratégico no âmbito das Instituições de Ensino Superior será tratado

na próxima seção.

3.2 Planejamento Estratégico em Organizações Públicas

De  origem  militar,  o  termo  estratégia  vem  de  “stratego”,  que  na  antiga  Grécia

significava a arte que o general possuía para conduzir seu exército à vitória. Na década de

1960  fora  introduzido  na  Administração  para  sinalizar  o  que  leva  uma  empresa  a  se

diferenciar  na competição existente  no mercado e mais  tarde fora introduzido também no

setor público (SOUTO-MAIOR, 2012).

Para Wright, Kroll e Parnell3 (2000, apud BERGUE, 2013, p. 79), “Na literatura de

gestão,  a  estratégia  ‘refere-se  aos  planos  da  alta  administração  para  alcançar  resultados

consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização’”.

A estratégia pode ser entendida como as ações implementadas pela organização com

intuito  de maximizar  os  recursos  organizacionais  em fase das  oportunidades  presentes  no

ambiente externo, alocando assim os recursos e as ações de forma a fomentar o atingimento

dos objetivos organizacionais (BATEMAN; SNELL, 19984 apud POND, 2008).

Muitas  são  as  perspectivas  sobre  o  processo  de  formulação  das  estratégias;  assim

como várias foram também as escolas que se lançaram na complexa tarefa de entender e

explicar esse processo, tendo este campo, ganhado valiosas contribuições das mais variadas

áreas ao longo dos anos (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010).

Destaca-se ainda que várias são as definições de estratégias, que pode por exemplo ser

definida como “Plano”,  caracterizado por um curso de ação para lidar com uma situação

diversa;  como um “Padrão” que pode ser determinado pela consistência  possibilitada por

ações sucessivas; como “Posição” configurando assim a localização da empresa em relação

ao  ambiente,  tanto  no  contexto  interno  quanto  externo  à  organização;  e  ainda,  como

3 Wright, P. K., Kroll, M. J., & Parnell, J. (2000). Administração  estratégica:conceitos. São Paulo: Atlas.
4 BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A. Administração: construindo vantagem competitiva. São Paulo:
Atlas, 1998.
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“Perspectiva” que diz respeito à maneira como a organização olha para o mundo à sua volta

(MINTZBERG; et al., 2007).

Silva et al. (2013) argumenta que, tanto as técnicas quanto o conceito de planejamento

estratégico evoluíram ao longo dos anos sendo que atualmente destaca-se a importância da

análise dos ambientes para a formulação das estratégias;  e citando Drucker (1998), define

planejamento  estratégico  como  “[...]  processo  contínuo  de  tomar  decisões  atuais  que

envolvam  riscos,  organizar  sistematicamente  as  atividades  necessárias  à  execução  dessas

decisões e medir o resultado dessas decisões com as expectativas almejadas” (DRUCKER,

1998 apud SILVA; et al., 2013, p. 92).

Sobre  a  posição  desse  autor  acerca  de  uma  definição  aceitável  de  planejamento

estratégico, bem como sobre seu espaço nas organizações e no governo, recorre-se ao que

preconiza Mintzberg (2004), com o argumento de que o planejamento estratégico deve ocupar

sua posição pelos seus próprios sucessos e fracassos. Não se trata de criar um lugar para ele,

mas de reconhecer o lugar que, de fato, ocupa nas organizações.

O  planejamento  estratégico  pode  ser  considerado  um  processo  que  pode  ser

desenvolvido com vistas a alcançar, de forma mais eficiente, eficaz e efetiva, uma situação

almejada pela organização, bem como com melhor uso dos recursos (OLIVEIRA, 1999).

A atividade de planejar implica a tomada de decisão no presente, considerando seus

impactos no futuro, a esse respeito argumenta-se que,

O  propósito  do  planejamento  pode  ser  definido  como  o  desenvolvimento  de
processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação
viável  de  avaliar  as  implicações  futuras  de  decisões  presentes  em  função  dos
objetivos empresariais que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais
rápido, coerente, eficiente e eficaz. Dentro desse raciocínio, pode-se afirmar que o
exercício  sistemático  do  planejamento  tende  a  reduzir  a  incerteza  envolvida  no
processo decisório e, consequentemente,  provocar o aumento da probabilidade de
alcance dos objetivos e desafios estabelecidos para a empresa (OLIVEIRA, 1999 p.
33).

Dentre os vários elementos que permeiam as definições de planejamento destaca-se a

visão de futuro “Planejamento é o projeto de um futuro desejado e de maneiras efetivas de

realizá-lo” (ACKOFF5, 1970, apud MINTZBERG, 2004, p. 23).

Outro elemento destacado por Mintzberg na definição de planejamento é a “tomada de

decisão”.  Assim,  planejamento  seria  identificar,  analisar  e  escolher,  dentre  as  opções,  as

5 ACKOFF, R. L. A concept of corporate planning. New York: John Wiley & Sons, 1970.
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melhores ações e recursos para o atingimento das metas (SNYDER; GLUECK, 19806, apud

MINTZBERG, 2004).

Todavia, é necessário algo mais para o entendimento do planejamento,  e esse algo

mais seria a formalização. Assim, para o autor, “planejamento é um procedimento formal para

produzir  um  resultado  articulado,  na  forma  de  um  sistema  integrado  de  decisões”

(MINTZBERG, 2004, p. 26).

Segundo Meyer, Jr. (2005, p. 376),

Sob  a  ótica  da  racionalidade,  planejar  é  um  processo  que  envolve  atividades
analíticas  e  de  programação  que  incluem:  definição  de  problemas,  exame  de
alternativas,  decisão, ação, controle e resultados. É o uso do raciocínio lógico na
busca de solução a problema ou situação para o qual se define objetivos, metas,
compromete-se recursos e desenvolve-se ações articuladas.

Nesta  seara  Borges  e  Araújo  (2001)  destacam  a  importância  do  planejamento

estratégico  como  instrumento  de  interferência  na  realidade  em  prol  do  desenvolvimento

organizacional  e que,  se conduzido para a  correta  utilização do engajamento  coletivo dos

membros  da  organização,  poderá  ganhar  um  caráter  eminentemente  participativo  e

democrático.

Após sua introdução na Administração na década de 1960, o planejamento estratégico

fora introduzido no setor público com vistas a superar as oposições, bem como orientar as

prioridades. O autor destaca ainda que “o termo estratégia tinha embutido em si a ideia de

ação competitiva” (SOUTO-MAIOR, 2013, p. 143).

Quanto à viabilidade e uso do planejamento estratégico nas universidades, destaca-se

que, mesmo havendo consideráveis diferenças entre as organizações públicas e privadas, o

conceito  de planejamento  estratégico,  que trata  do estabelecimento  da missão e  objetivos

organizacionais, é aplicável às universidades, dada suas características (COPE7, 1981, apud

ESTRADA, 2000).

O uso  do planejamento  estratégico  vai  ao  encontro  da  complexidade  conferida  ao

ambiente  organizacional  das  universidades.  Uma  vez  que  o  planejamento  passa,

necessariamente, pelo conhecimento da natureza da instituição, assim como de seu ambiente

de  atuação,  a  elaboração  e  implementação  do mesmo é  vista  de  forma  bastante  positiva

(ARAÚJO, 1996).

6 Snyder, N., and Glueck, W. F. “How Managers Plan – The Analysis of Managerial Activities.” Long Range
Planning (XIII, February 1980: 70-76).
7 COPE, Robert. Strategic Planning, Management and decision Making. Washington: American Association
for Higher Education AAHE/ERIC Higher Education Research Report, n. 9, 1981.
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Park (1997)8 apud Estrada (2000),  argumenta que,  a partir  da revisão bibliográfica

acerca  dos  modelos  de  planejamento  estratégico  existente  para  as  instituições  de  ensino

superior,  têm-se que vários são os modelos encontrados,  alguns bem simples, outros mais

complexos,  tendo  sido  observado  ainda  que  o  “desenvolvimento  e  estabelecimento  da

missão”, a “análise dos pontos fortes e fracos, e das oportunidades e ameaças”, bem como o

“desenvolvimento  da  estratégia”  são  os  três  componentes  básicos  presentes  em todos  os

modelos.

Neste sentido, o planejamento estratégico da UNIR, configurado no PDI, encontra-se

formalmente previsto desde 2001, por força do Decreto nº 3.860, revogado em 2006 pelo

Decreto nº 5.773 de 09 de maio, que não só manteve as exigências da apresentação do Plano

de Desenvolvimento Institucional,  para credenciamento as Instituições de Ensino Superior,

bem como determinou os elementos mínimos que devem compor o plano.

O Ministério da Educação (MEC) estabeleceu as “Diretrizes para Elaboração” do PDI,

onde o mesmo é definido como:

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período de 5
(cinco) anos, é o documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES),
no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes
pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades
acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver (BRASIL, 2002, p. 1).

Moritz  et al., (2012), aponta que mesmo que de forma, inicialmente, obrigatória, o

planejamento  estratégico  proporcionou às  universidades  um momento  de pensar  no longo

prazo e visualizar um horizonte estratégico.

Para Cecilio (2001) o modo de fazer planejamento diz respeito ao projeto político, ou

seja,  a  uma determinada concepção de  mundo.  O autor  acrescenta  que “Um processo de

planejamento bem-sucedido pode contribuir muito para melhorar a comunicação entre atores

em situação, para a conformação de sujeitos mais coletivos, para aumentar a capacidade de

governo da reitoria (CECILIO, 2001, p. 4).

Na próxima seção abordaremos a Teoria do Agir Comunicativo de Habermas, cuja

proposta  é  de  uma  ação  dialógica  em  busca  do  consenso  acerca  das  prioridades  da

organização.

8 PARK,  John  E.  A  Case  Study  Analysis  of Strategic  Planning  in  a  Continuing Higher Education
Organization.  Pennsylvania:  Thesis - The  Pennsyl-  «vania State University,  College of Education,  1997.
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3.3 Teoria da Ação Comunicativa (TAC)

A proposta de Habermas centra-se no diálogo e na argumentação. É justamente essa

“interação dialógica”  que  possibilita  aos  indivíduos  um consenso sobre  as  mais  diversas

questões da vida em sociedade, ou seja, a construção do entendimento entre os indivíduos está

amparada no argumento e no diálogo (HABERMAS, 2012).

Para  Habermas  (2012),  quando,  no  início  do  século  XX,  as  teorias  defensoras  do

autoconhecimento  intuitivo  e  da  introspecção,  são  alvos  de  ataques,  dão  lugar  a  teorias

baseadas  em  procedimentos  que  não  dependem  da  intuição  e  que  se  dedicam,

prioritariamente,  à  análise  de  expressões  linguísticas  e  comportamentos  passíveis  de

observação.

Destaca-se ainda,  o relevante significado da linguagem para a vida sociocultural;  e

acrescenta que “[...]. No homem, a diferenciação funcional mediante a linguagem dá origem a

um princípio de organização totalmente diferente, produzindo não somente outro indivíduo,

como também outro tipo de sociedade” (MEAD9, 1969a, apud HABERMAS, 2012, v. 2, p. 8).

Para Oliveira (2008) a Teoria do Agir Comunicativo de Habermas constitui a base de

uma “reviravolta linguística”. Para o autor “[...]. A linguagem não é um depósito neutro e

transmissor  da tradição;  é  também um instrumento  de  domínio  e  poder  social.  Ela  serve

também  a  legitimar  a  organização  das  relações  de  poder  social  e,  portanto,  é  também

ideológica” (OLIVEIRA, 2008, p. 18).

Desta  forma,  Habermas  (2012,  v.  2,  p.  10)  argumenta  que:  “[...].  No  agir

comunicativo, a linguagem assume, além da função de entendimento, o papel de coordenação

das atividades orientadas por fins de diferentes sujeitos da ação, e o papel de um meio da

própria socialização dos sujeitos da ação”.

Habermas (2012) propõe três tipos de ação e argumenta que as ações são orientadas

ora pelo êxito que os indivíduos buscam, ora pelo entendimento, conforme figura abaixo.

Figura 4: Tipos de ação

Orientação pelo êxito
Orientação pelo
entendimento

Não Social agir instrumental -
Social agir estratégico agir comunicativo

Fonte: Habermas (2012 p. 495).

9 MEAD, G. T. “Fragmente über Ethik”, 1969b, in id., 1969a. 

Orientação 
da açãoSituação 

da ação
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Para  Habermas  (2012),  quando  o  curso  de  ação  dos  indivíduos  envolvidos  é

coordenado pelo entendimento, em detrimento do êxito pretendido pelos indivíduos, tem-se o

agir comunicativo, e acrescenta que:

[...]. No agir comunicativo os participantes não se orientam em primeira linha pelo
êxito de si mesmos; perseguem seus fins individuais sob a condição de que sejam
capazes de conciliar seus diversos planos de ação com base em definições comuns
sobre a situação vivida. De tal forma, a negociação sobre as definições acerca da
situação  vivida  faz-se  um  componente  essencial  das  exigências  interpretativas
necessárias ao agir comunicativo (HABERMAS, 2012, v. 1, p. 496).

A ação comunicativa de Habermas é o estabelecimento de relações interpessoais com

vistas ao alcance da compreensão acerca da situação discutida. Na ação comunicativa tanto a

interação  dos  indivíduos,  assim  como  suas  falas  e  ações  são  pautadas  pela  via  do

entendimento (PINTO, 1995).

A  Teoria  do  Agir  Comunicativo  de  Habermas  possibilita  o  desenvolvimento  de

habilidades de organização dos indivíduos em termos práticos, envolvendo a comunicação

que  permite,  através  da  interação,  a  solução  dos  conflitos  possibilitando  o  alcance  do

entendimento e consenso. E destaca não se tratar de qualquer consenso, mas sim um consenso

pautado  por  regras  entre  os  sujeitos,  as  quais  são  condições  para  o  consenso  do  agir

comunicativo (ZWICK; SILVA; BRITO, 2014).

Para  Habermas  (2012)  o  comum  acordo  construído  de  forma  comunicativa  não

equivale a uma concordância pura e fática. O autor adverte que o comum acordo pretendido

pela via comunicativa deve atender às condições de um consentimento racional acerca do

conteúdo  de  uma  exteriorização;  e  acrescenta  “[...].  O  comum  acordo  baseia-se  em

convicções partilhadas. [...]” (HABERMAS, 2012, p. 498).

Neste sentido a proposta de Habermas não se ampara em sujeitos isolados do contexto

em que vive, e sim se respalda justamente nas relações intersubjetivas entre sujeitos capazes

de linguagem e ação. O agir comunicativo ocorre da harmonia que os atores conseguem de

seus planos de ação, bem como da disposição para perseguirem suas metas sob um acordo

mútuo. No âmbito das organizações essa harmonia pode ser verificada quando “[...] por ações

de pessoas que transmitem significados umas às outras e que, em conjunto, estabelecem e

revêem suas finalidades (URIBE RIVIERA, 1995, p. 100).

Segundo  Habermas  o  entendimento  se  configura  na  união  dos  planos  de  ação  de

diferentes participantes. O autor acrescenta que:
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Se o agir comunicativo distingue-se de interações estratégicas, isso se deve a que
todos  os  seus  participantes,  sem restrições,  perseguem  fins  ilocucionários10 para
alcançar um comum acordo que sirva de fundamento a uma coordenação consensual
dos planos de ação a serem almejados por cada indivíduo (HABERMAS, 2012, p.
512).

Neste  sentido  Souto-Maior  (2012)  propôs  a  Planeação  Estratégica  e  Comunicativa

(PEC) que se orienta para a ação comunicativa e será apresentada na próxima seção, enfatiza-

se que essa metodologia será utilizada para apresentar a proposta deste estudo. 

3.4 Planeação Estratégica e Comunicativa (PEC)

A PEC nasceu originalmente como PEP - Planejamento Estratégico e Participativo,

sendo que em suas experiências iniciais  foram adotadas práticas claramente instrumentais,

devido  ao  fato  da  desconsideração  da  Teoria  do  Agir  Comunicativo,  bem  como  pela

intervenção dos vários participantes destas experiências (SOUTO-MAIOR, 2012).

Souto-Maior  (2012)  esclarece  que,  inicialmente,  a  abordagem PEC não  possuía  a

preocupação de ligá-la explicitamente à Teoria do Agir Comunicativo de Habermas, sendo

sua  intenção  integrar  a  Administração  Estratégica  do  setor  privado  ao  Planejamento

Participativo do setor público, e que ao conhecer mais profundamente a teoria percebeu que a

mesma poderia fortalecer epistemologicamente sua abordagem.

O autor argumenta ainda que: 

Esta tarefa de reconstrução da PEP e sua derivada PEC, teve sempre a preocupação
maior de expurgá-la da maioria daqueles aspectos puramente instrumentais da teoria
da administração estratégica, os quais podem reduzir ou mesmo anular o agir ético,
essência da racionalidade comunicativa (SOUTO-MAIOR, 2012, p. 178).

Ao longo do tempo, o PEP passou por inúmeras mudanças por meio da pesquisa-ação

e  sofreu  influência  de  diversos  autores  e  pesquisadores,  fornecendo  à  abordagem  várias

contribuições, das quais se destacam uma maior compreensão do ambiente organizacional; as

diferenças  entre  planejamento  aplicado  aos  setores  público  e  privado;  incorporação  do

componente  participativo;  aspectos  operacionais;  bem  como  ao  conhecimento  da

racionalidade substantiva de Guerreiro Ramos e a Teoria do Agir Comunicativo de Habermas.

(SOUTO-MAIOR, 2012).

A  esse  respeito  o  autor  destaca  que  “Na  PEC,  o  foco  do  diálogo  para  o

desenvolvimento de estratégias está no que deve ser feito, não sobre as inúmeras possíveis

10 Com atos ilocucionários o falante executa uma ação de dizer algo. O papel ilocucionário fixa o modus de uma
sentença.



35

causas de determinado problema organizacional, que se quer resolver. Da reflexão sobre as

consequências da ação, resulta o aprendizado” (SOUTO-MAIOR, 2012, p.184).

Para  Souto-Maior  (2012)  os  indícios  destas  influências  salutares  conduziram  à

incorporação  de  uma  etapa  voltada  à  gestão  das  estratégias  formuladas,  conferindo  à

abordagem, além do planejamento o “fazejamento”. O autor explica que: “[...]. Finalmente,

adotei o título de Planeação Estratégica e Comunicativa e a sigla PEC para a abordagem, com

a finalidade de enfatizar sua proximidade com a Teoria do Agir Comunicativo de Habermas.

[...].” (SOUTO-MAIOR, 2012, p. 182). 

Fundamentada na Teoria do Agir Comunicativo, a PEC é uma abordagem orientada

para  a  formação,  capacitação,  reconstrução  e  essencialmente  para  a  ação  comunicativa

(SOUTO-MAIOR, 2012).

 O autor  chama atenção  para  o  fato  de  que  a  escolha  de  uma estratégia  de  ação

organizacional  passa,  necessariamente,  pela  definição  das prioridades organizacionais,  que

sob a ótica do agir comunicativo são estabelecidas com base no diálogo e discussão entre os

envolvidos.  Importante  salientar  que  não  se  trata  de  atender  aos  interesses  de  todos  os

concernidos, mas sim as prioridades eleitas pelo grupo (SOUTO-MAIOR, 2012).

Souto-Maior  (2012,  p.  141),  argumenta  ainda  que  “[...]  para  uma  organização  a

efetividade  e  a  sustentabilidade  deve  adotar  uma  abordagem  metodológica  que  ajude  a

construir estratégias comunicativas”.

O propósito maior da abordagem PEC aponta para o entendimento entre a organização

planejadora e todos aqueles que têm interesse, ou que serão afetados pelos resultados deste

planejamento e sua aplicação conta com cinco fases compostas por nove etapas, as quais estão

descritas a seguir (SOUTO-MAIOR, 2012). 

A primeira etapa da PEC é constituída pela “preparação para o processo PEC”, e

corresponde à preparação da organização para o processo. Aqui, além da clareza dos motivos

para  dedicar-se  a  este  processo,  a  organização  precisa  se  preocupar  também com fatores

como:  esclarecimento  e  sensibilização  de  seus  dirigentes;  estruturar  necessária  para  o

andamento  dos trabalhos;  capacitação dos participantes  para o processo; apoio logístico e

financeiro, dentre outros (SOUTO-MAIOR, 2012).

Os trabalhos do processo da PEC devem ser iniciados com a tarefa de esclarecer aos

envolvidos os benefícios que a organização pode esperar do processo, bem como os custos

envolvidos.  O  sucesso  da  PEC  depende,  inevitavelmente,  do  envolvimento  e  apoio  dos
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dirigentes, e a esse respeito Souto-Maior (2012, p. 210) esclarece que “[...] os dirigentes de

uma organização devem estar comprometidos e dispostos a participarem integralmente, e a

investirem recursos organizacionais (dinheiro e tempo), a fim de apoiar o processo”.

Outra iniciativa importante,  nesta etapa do processo,  é a construção de um acordo

entre os dirigentes e os principais exigentes11. Este acordo deve deixar claro alguns elementos,

como por exemplo,  o  alinhamento  acerca  dos  resultados  esperados;  o número de pessoas

envolvidas; o prazo considerado para o planejamento; detalhes acerca do relatório final e sua

divulgação;  os  recursos  necessários;  e  as  limitações  e  fronteiras  impostas  ao  processo

(SOUTO-MAIOR, 2012).

Souto Maior (2012) destaca que, uma preocupação relevante nesta etapa do processo

diz  respeito  à  qualidade  da  participação  dos  envolvidos.  Embora  a  racionalidade

comunicativa,  que  embasa  a  PEC,  preveja  a  ampla  participação,  é  necessário  avaliar  a

qualidade da mesma, uma vez que de sua eficácia e eficiência dependerá a continuidade do

processo.  Nesta  etapa  de  preparação  os  envolvidos  devem  ser  capacitados  para  uma

participação responsável, equitativa, legítima e plural.

Neste  sentido,  outra  providência  importante  nesta  etapa  e  a  formação  do  Grupo

Estratégico Comunicativo (GEC) que será responsável,  dentre outra coisas,  pela  coleta  de

informações, construção do plano e supervisão de todas as etapas. Um dos cuidados a serem

tomados  na  formação  do GEC é a  garantia  de  que  todos os  interesses  legítimos  estejam

representados (SOUTO-MAIOR, 2012). 

No Quadro 1 apresenta-se as atividades necessárias à esta etapa.

Quadro 1: Etapa 1 - Preparação para a PEC

Etapa Dimensão Descrição

1
Preparação
para a PEC

Sensibilização  para  o  processo;  construção  de  acordos,  seleção  e
capacitação  dos  participantes,  formação  do  grupo  estratégico
comunicativo e coleta de informações sobre a duração e custos do
processo.

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012).

Na  etapa  dois,  denominada  de  “identidade  organizacional  –  história,  mandato  e

perfil”, é o momento para o resgate histórico da instituição, suas origens e sua trajetória, ou

seja,  seu objetivo maior  é a construção de uma identidade para a organização.  Conforme

11 Indivíduo ou grupo, externo ou interno à organização, com direito a exigir, reivindicar, e a reclamar algo dela
ou que pode influenciá-la, podem ser considerados os stakeholders da organização. 
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preconiza Souto-Maior (2012, p. 228), “O propósito da Etapa 2, é resgatar de maneira crítica a

história da organização, esclarecer o mandato legal ou tradicional, e traçar seu perfil”.

O histórico destina-se a um entendimento amplo e profundo acerca do passado da
organização. E a esse respeito Souto-Maior (2012, p. 228-229) destaca que: 

[...] o resgate da história de uma organização tem, simultaneamente, o objetivo de
permitir uma compreensão histórica, cultural, e crítica da organização, bem como de
seu  entorno  relevante,  e  o  propósito  de  esclarecer  tendências:  essas  poderão  ser
continuadas ou interrompidas, dependendo do que se pretende. [...]. 

É importante salientar, que a participação dos membros mais antigos da organização, é

imprescindível para o resgate histórico da mesma, haja vista que são detentores de amplo

conhecimento e informações que precisam ser compartilhados com os demais participantes

(SOUTO-MAIOR, 2012).

O esclarecimento do mandato da organização corresponde à revisão das normas, leis,

regulamentos e estatutos, possibilitando assim maior clareza do que é permitido sob a ótica do

que é  legal-ético.  No caso de  organizações  formais  e  de  tamanho considerável,  pode ser

realizado em uma etapa separada (SOUTO-MAIOR, 2012).

 Já o perfil organizacional diz respeito à construção de uma visão geral e sintética da

organização,  que deve  ser  elaborado a partir  de seu mandato,  histórico  e  missão.  A esse

respeito Souto-Maior, (2012, p. 231-232) argumenta que: “[...]. A elaboração de um perfil

torna-se necessária,  sobretudo,  quando o histórico e o mandato  foram simplificados.  Esse

perfil é útil, para incluir no site da organização na Internet. [...]”.

O Quadro 2 traz a síntese das ações necessárias nesta etapa.

Quadro 2: Etapa 2 - História, Mandato e Perfil

Etapa Dimensão Descrição

2
História,

Mandato e
Perfil

Resgate  da  história  da  organização,  clarificação  do  mandato  e
construção do perfil organizacional.

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012).

A etapa três “responsabilidade social e ecologia – análise dos exigentes”, configura-se

na importância que tem as pessoas, grupos e mesmo organizações que mantém contato com a

organização, podendo dela exigir algo, ou mesmo influenciá-la. O autor chama atenção para a

dificuldade e complexidade da definição das fronteiras entre o ambiente externo e interno da

organização,  e  aponta  que  mais  importante  do  que  determinar  se  os  exigentes  estão  no

ambiente interno ou externo,  é entender  quais são os interesses  legítimos dos mesmos. E
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citando  Bryson12 (1995),  destaca  que  “É  premissa  por  trás  da  análise  dos  exigentes:  a

satisfação deles é a chave para o sucesso de organizações públicas e as sem fins lucrativos

(SOUTO-MAIOR, 2012, p. 253).

Para Schiavoni et al. (2013), mesmo sem uma comprovação exata, pode-se localizar o

termo  stakeholders em um memorando interno do Stanford Research Institute13 no ano de

1963, sendo tratado neste documento como o grupo cujo apoio constituía condição obrigatória

para o sucesso da organização. Citando Pfeffer e Salancik (1978) os autores acrescentam que:

[...] as organizações sobrevivem de acordo com sua efetividade, a qual se origina do
gerenciamento  das  necessidades  dos  grupos  de  interesse  (stakeholders),  que
estabelecem relações de dependência de recursos e apoio com a organização, e de
sua  habilidade  de  obter  resultados  e  criar  ações  por  eles  aceitas  (PFEFFER;
SALANCIK14, 1978 apud SCHIAVONI et al., 2013, p.189).

Em Souto-Maior  (2012) o termo stakeholders  é  substituído pelo termo exigente,  e

corresponde a todos os interessados que influenciam ou sofrem influência da organização,

sendo que a consideração das legítimas exigências deste grupo é de fundamental importância

para o sucesso da PEC.

O Quadro 3 sintetiza as ações necessárias à esta etapa.

Quadro 3: Etapa 3 - Análise dos exigentes

Etapa Dimensão Descrição

3
Análise dos
Exigentes

Identificação  dos  exigentes.  Levantamento  dos  interesses  e
reivindicações,  tipo  de  apoio  que  podem  oferecer  e  quais  as
influências possuem sobre a organização.

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012).

A quarta etapa da PEC “direção organizacional – missão, valores e visão”, configura-

se como uma das primeiras atividades do processo de planejamento.  Aqui será definida a

identidade da instituição, sua razão de existir, bem como os valores que a movem rumo à sua

visão de futuro (SOUTO-MAIOR, 2012). 

A missão deve exprimir o que a sociedade espera da organização, ou seja, a razão de

sua existência,  e deve ser construída à luz dos valores organizacionais.  Diferentemente da

iniciativa privada, na PEC a construção da missão possui um forte apelo ético e não deve ser

12 BRYSON, J. M. Strategic planning for public ans nonprofit organizations: a guide to strengthening and
sustaining organizational achievement. ed. Revisada. London: Jossey-Bass, 1995. 
13 Instituto de pesquisa sem fins lucrativos sediado em Menlo Park, Califórnia.
14 PFEFFER, J.; SALANCIK, G. R. The external control of organizations: a resource dependence perspective.
New York: Harper & Row Publishers, 1978.
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de responsabilidade apenas dos dirigentes,  mas deve resultar de um processo de interação

argumentativo-comunicativa (SOUTO-MAIOR, 2012). 

Souto-Maior (2012, p. 233) argumenta que por envolver seus exigentes “[...].  Uma

missão organizacional, assim construída, sintetiza não só os valores e responsabilidade social

da organização, mas implica também na validação e legitimação de valores e compromissos

sociais”.

Em se  tratando  dos  valores  organizacionais,  pode  se  dizer  que,  em linhas  gerais,

correspondem  às  suas  preferências,  seus  preconceitos,  inclinações,  pontos  de  vistas,

julgamentos,  deveres.  “[...].  Os  valores  não  determinam  obrigatoriedade  de  uma  conduta

concreta, mas os limites do âmbito moral” (SOUTO-MAIOR, 2012, p. 238).

Desta forma, os valores devem permear toda a vida de uma organização e sofrem

alterações na medida em que se distâncias os objetivos organizacionais, como no caso das

organizações mercantis e sociais. Para a primeira a lucratividade seria um importante valor,

em  detrimento  da  solidariedade,  valor  destacado  no  caso  da  segunda  (SOUTO-MAIOR,

2012).

Já a visão configura-se como uma ilustração que orienta para o sucesso desejado e

possui o condão de responder à questão: como será a organização no futuro, se bem sucedida?

ou seja “[...]. É a realização, em toda plenitude, da Missão a determinado horizonte de tempo”

(SOUTO-MAIOR, p. 241, 2012).

A visão de uma organização deve sinalizar  para seus membros como ela  será,  no

futuro,  quando o sucesso for alcançado.  Assim, a visão deve considerar alguns requisitos,

como por exemplo, deve ser compreensível, desejada, focalizada, viável, flexível e alcançável

(SOUTO-MAIOR, 2012). 

Uma  das  sugestões  da  PEC  é  que  na  quarta  etapa  seja  elaborada  apenas  uma

declaração  preliminar  de  visão,  transferindo  para  a  oitava  etapa  a  elaboração  de  visão

definitiva,  o  que  permitiria  o  uso  do  conhecimento  acerca  das  estratégias  a  serem

implementadas,  possibilitando  uma  a  construção  de  uma  visão  mais  realista  (SOUTO-

MAIOR, 2012).

O Quadro 4 descreve as atividades inerentes à etapa 4.

Quadro 4: Etapa 4 - Missão, Valores e Visão
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Etapa Dimensão Descrição

4
Missão,

Valores e
Visão

Clarificação  da  missão,  identificação  dos  valores  e  crenças  e
construção  da  visão,  ou  declaração  preliminar  de  visão,  da
organização.

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012).

Na etapa cinco “análise situacional  – ambiente externo” o ambiente analisado é o

externo à instituição, e serão levantadas as oportunidades e ameaças contidas neste ambiente.

Nesta  etapa  a  preocupação  é  analisar  sistemática  e  criteriosamente  as  ameaças  e

oportunidades de cunho político, econômico, social, legal, tecnológico, trabalhista, ambiental,

que possam afetar negativa ou positivamente a organização (SOUTO-MAIOR, 2012).

Embora possa afetar a organização, o ambiente externo possui variáveis que não são

passiveis de controle por parte da mesma. Em virtude disso (SOUTO-MAIOR, 2012, p. 262),

chama  atenção  para  o  fato  de  que  “uma  vez  iniciada,  a  análise  ambiental  externa  deve

prosseguir, através de um rastreamento continuo de suas forças, e de atualizações periódicas

da matriz ambiental, ou matriz SWOT, como é conhecida internacionalmente”.

Souto-Maior (2012) adverte ainda para o fato de que, às vezes, uma situação que do

ponto de vista de um participante, pode ser uma oportunidade, para outro pode configurar-se

em uma ameaça, e é justamente aí que reside a importância de um processo dialogado, onde

por  meio  das  informações  coletadas  e  das  discussões  nas  reuniões  as  obscuridades  serão

esclarecidas.

O Quadro 5 identifica as ações necessárias nesta etapa.

Quadro 5: Etapa 5 - Análise do ambiente externo

Etapa Dimensão Descrição

5
Análise do

Ambiente Externo
Identificação e priorização das ameaças e oportunidades que a
organização enfrentará.

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012).

A sexta etapa “análise situacional – ambiente interno” constitui-se do levantamento

do ambiente interno da instituição, seus pontos fortes e suas fraquezas. Aqui a análise leva em

consideração os aspectos internos da organização e deve avaliar em nível micro a eficiência

por meio de seus recursos, como por exemplo, pessoal, material, informacionais e financeiros

e em nível macro sua eficácia a exemplo de sua cultura,  clima e estrutura; com vistas ao

enfrentamento  das  ameaças  para  aproveitamento  das  oportunidades  disponíveis  (SOUTO-

MAIOR, 2012).
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Assim, a análise dos fatores internos da organização compreende o exame minucioso

da mesma, com vistas à identificação de pontos fortes e dos pontos fracos, de modo que essas

informações permitam uma visão global de como a organização pode combater suas ameaças

e aproveitar as oportunidades presentes no ambiente externo (SOUTO-MAIOR, 2012).

Os elementos analisados nesta etapa estão sob o controle da organização dos quais ela

pode valer-se para enfrentar as ameaças e aproveitar as oportunidades. Dessa forma “[...] um

ponto forte é uma capacidade; e um ponto fraco é uma debilidade em termos de recursos;

liderança;  competência  e  motivação  dos  membros;  estrutura;  sistema  gerencial;  imagem;

assim como relações com os exigentes externos” (SOUTO-MAIOR, 2012, p. 267).

Assim como na análise do ambiente externo, também no ambiente interno pode haver

confusão acerca da percepção dos participantes sobre os elementos analisados, ou seja, o que

para um é um ponto forte, para outro participante pode ser visto como um ponto fraco. Assim

como na etapa anterior, essas confusões devem ser esclarecidas nas reuniões organizadas pelo

GEC (Souto-Maior, 2012).

O Quadro 6 descreve as atividades desta etapa.

Quadro 6: Etapa 6 - Análise do ambiente interno

Etapa Dimensão Descrição

6
Análise do

ambiente interno
Identificação e priorização das debilidades e potencialidades da
organização.

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012).

A etapa sete “prioridades organizacionais – matriz SWOT e questões estratégicas”

consiste na identificação dos desafios, conflitos, decisões políticas capazes de afetar a missão,

valores e mandato da organização. Para Souto-Maior (2012, p. 270), “A etapa 7, identificação

e priorização das questões estratégicas organizacionais, pode ser considerada a etapa central

da abordagem PEC. [...]”.

A  matriz  SWOT  consiste  em  um  quadro  onde  serão  dispostas  as  oportunidades,

ameaças,  pontos fortes e fracos da organização que serão consideradas  na construção das

questões  estratégicas.  Recomenda-se um limite  de no máximo dez  itens  de cada  lado do

quadro que compõe a Matriz  SWOT e destaca-se que um número superior  a  isso poderá

comprometer  a  clareza  e  raciocínio  necessários  à  formulação  das  questões  estratégicas

(SOUTO-MAIOR, 2012).
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Por oportuno esclarece-se que na UNIR a Matriz SWOT é adotada com o nome de

Matriz DAFO, cujas letras de sua sigla significam, respectivamente, Debilidades, Ameaças,

Fortalezas e Oportunidades.

Para  Cruz  (2002),  a  Matriz  DAFO  possibilita  a  avaliação  da  situação  atual  da

organização, permitindo, a partir da combinação de suas forças, a modelagem estratégica que

deve ser adotada em função do cumprimento de sua missão.

Argumenta  ainda  que  uma  das  vantagens  da  Matriz  DAFO  é  a  possibilidade  de

facilitar  a  combinação  das  diferentes  forças  do  ambiente  interno  e  externo.  E  sobre  sua

aplicação,  destaca  que:  “É  sobre  usar  as  vantagens  da  organização  para  aproveitar  as

oportunidades, para transformar as desvantagens em forças positivas e com tudo isso para

enfrentar os desafios ou obstáculos das ameaças” (CRUZ, 2002, p. 39).

Souto-Maior (2012, p. 269) esclarece que “Uma questão estratégica é um desafio a ser

enfrentado pela organização no horizonte de planejamento,  a fim de cumprir o mandato e

alcançar a missão”. Devem ser elaboradas em forma de perguntas que fomente uma resposta

baseada em ação e que pode ser iniciada por “de que maneira” ou “como”.

A Matriz SWOT pode auxiliar na identificação das questões estratégicas, bem como

ajudar a organização a contrapor os pontos positivos e negativos em prol da efetividade e

sustentabilidade organizacional.

As ações necessárias a esta etapa estão sintetizadas no Quadro 7.

Quadro 7: Etapa 7 - Matriz SWOT e questões estratégicas

Etapa Dimensão Descrição

7
Matriz SWOT e questões

Estratégicas
Construção  da  matriz  SWOT  e  identificação  dos
grandes desafios.

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012).

Na oitava etapa, “estratégias e planos de ações” as prioridades da organização serão

desdobradas em ações e projetos específicos. Nesta etapa são formuladas as estratégias, bem

como seu desdobramento em plano de ações, que devem levar em conta, não apenas a cultura

organizacional, mas também o posicionamento dos exigentes (SOUTO-MAIOR, 2012).

A  partir  da  Matriz  SWOT,  nesta  etapa  são  elaboradas  as  estratégias  para  o

enfrentamento dos pontos fracos e ameaças,  bem como para o aproveitamento dos pontos

fortes e das oportunidades identificadas (SOUTO-MAIOR, 2012).

Souto-Maior (2012) define estratégia como: 
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[...]  a  estratégia  de uma organização  é  um conjunto de ações  inter-relacionadas,
coerentes com sua missão e seu mandato, e que responde a qualquer dos desafios de
sua matriz SWOT ou que procura resolver pelo menos uma das questões estratégicas
para sua efetividade e sustentabilidade (SOUTO-MAIOR, 2012, p. 276).

As estratégias podem ser fruto tanto de um processo sistemático e deliberado, bem

como podem nascer do engajamento e argumentação dos participantes acerca da adequação

das pré-estratégias traçadas. Importante salientar que caberá ao GEC a conciliação entre as

estratégias advindas de ambas as fontes (SOUTO-MAIOR, 2012).

O Plano de ações pode ser construído a partir de propostas gerais, denominadas pré-

estratégias, visando à solução das questões estratégicas, assim como sua construção também

pode partir de ações estratégicas relacionadas diretamente com a Matriz SWOT, ou seja, com

as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A vantagem das pré-estratégias é que seu foco

está  em  grandes  desafios,  proporcionando  sinergia  e  maximizando  os  recursos  da

organização; por sua vez as ações estratégicas possuem a vantagem de serem trabalhadas de

forma  mais  direta  e  rápida,  exigindo  participantes  menos  capacitados  (SOUTO-MAIOR,

2012).   

Após a elaboração das estratégias, ou pelo menos das propostas de estratégias, o GEC

deverá considerar os recursos necessários, bem como o posicionamento dos exigentes, a fim

de  viabilizar  a  implementação  de  cada  uma  das  estratégias  elaboradas;  para  tanto  será

necessário a identificação dos obstáculos à implementação, bem como solução dos mesmos

(SOUTO-MAIOR, 2012).

Acerca da conclusão deste passo, Souto-Maior (2012) argumenta que:

[...] todas as estratégias e medidas concretas para remover obstáculos, deverão ser
organizadas em um todo coerente chamado Plano de Ação Estratégico ou Plano de
Ações Estratégicas, ou abreviadamente, Plano de Ações, que, por sua vez, pode ser
desdobrado em vários Projetos Estratégicos (SOUTO-MAIOR, 2012, p. 279).

 Da  comparação  entre  a  lista  de  estratégias  e  a  lista  de  ações  para  remoção  dos

obstáculos,  resultará  os  temas estratégicos,  que combinados  com as  questões  estratégicas,

darão origem aos projetos estratégicos. Além dos objetivos, cada projeto conterá também uma

justificativa,  um  gerente,  um  cronograma,  e  as  atividades,  que  por  sua  vez  devem  ser

desmembradas em prazo, responsável, recursos necessários e indicadores, que expressem de

forma mensurável a execução das tarefas e consequentemente do projeto (SOUTO-MAIOR,

2012).

No Quadro 8 detalha-se a síntese desta etapa.
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Quadro 8: Etapa 8 - Estratégias e plano de ação.

Etapa Dimensão Descrição

8
Estratégias e

Plano de
Ação

Elaboração  de  estratégias  para  resolver  as  questões  estratégicas,
enfrentar as ameaças e aproveitas as oportunidades, bem como para
fortalecer  os  pontos  fortes  e  compensar  os  pontos  fracos.
Levantamento e ações  para enfrentar  os obstáculos  às estratégias.
Elaboração do plano de ação e projetos estratégicos.

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012).

Na nona e última etapa “gestão, avaliação e revisão” as ações devem ser avaliadas,

não apenas para levantamento do grau de implementação, mas também para decisão acerca de

sua manutenção, modificação ou descontinuação. Aqui ganham importância as ações para o

acompanhamento,  avaliação,  revisão,  gerenciamento  e  coordenação  das  ações  (SOUTO-

MAIOR, 2012).

Assim  como  os  objetivos,  também  os  critérios  de  avaliação  devem  orientar  o

planejamento. Na PEC os critérios de avaliação devem considerar não apenas os processos,

mas também os resultados,  e devem pautar-se pela  eficiência,  eficácia  e efetividade,  com

vistas  à  sustentabilidade  organizacional.  Por  eficiência  entende-se  as  técnicas  e  meios

adequados ao alcance  das metas;  a eficácia  é a habilidade que a  organização possui  para

definir  seus  objetivos;  e  a  efetividade  seria  a  capacidade  da  organização  de  alcançar  os

resultados  planejados,  e gerar  bem estar  ao meio em que está inserida (SOUTO-MAIOR,

2012).

Souto-Maior  (2012)  destaca  a  importância  da  clareza  entre  a  distinção  do

acompanhamento e da avaliação. Enquanto o acompanhamento se presta à analise contínua

acerca do progresso das ações planejadas, a avaliação, por sem mais abrangente, analisa se os

problemas  mapeados  estão  sendo  resolvidos  e  se  os  resultados  esperados  estão  sendo

alcançados.  Destaca-se  ainda  a  possibilidade  de  correção  das  ações  proporcionado  pelo

feedback desses dois instrumentos.

Outro aspecto importante para o sucesso da implementação das estratégias, bem como

das ações, diz respeito à gestão e coordenação das mesmas. A condução do plano de ações

deve ser permeada pela gestão e coordenação, por meio do envolvimento das pessoas e grupos

envolvidos,  com vistas  ao  direcionamento  necessário  à  consecução  do  que  foi  planejado

(SOUTO-MAIOR, 2012).

Souto-Maior  (2012)  aponta  o  Grupo  Estratégico  Comunicativo  (GEC)  como  uma

opção viável para a gestão e coordenação do plano e apresenta algumas vantagens advindas

desta opção, como por exemplo, o nível de informação acerca do conteúdo do plano; elevado
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compromisso  pela  implantação  de  um  plano  que  ajudaram  a  construir;  redução  da

descontinuidade entre a formulação e a execução.

Souto-Maior  (2012)  destaca  ainda  a  importância  da  avaliação  para,  além  do

conhecimento daquilo que foi bem ou mal feito, lançar luz também à necessidade daquilo que

precisa ser feito, com vistas à relevância das lições aprendidas, bem como de possíveis boas

práticas.  O  autor  observa  que:  “[...],  boa  prática  é  algo  inovador  que  pode  levar  a  uma

mudança  positiva  em  políticas,  leis,  estratégias,  programas  e  novos  projetos  relativos  à

situação avaliada. [...]” (SOUTO-MAIOR, 2012, p. 327).

No Quadro 9 apresenta-se as atividades da etapa 9.

Quadro 9: Etapa 9 - Gestão, coordenação e avaliação

Etapa Dimensão Descrição

9
Gestão,

Coordenação e
Avaliação

Acompanhamento da implementação das ações. Avaliação do
processo PEC. Revisão do processo e do plano de ações.

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012).

As etapas da abordagem PEC encontram-se aglutinadas na figura 5, conforme abaixo.

 

Figura 5: Processo de Planeação Estratégica e Comunicativa – PEC

  Fonte: Souto-Maior (2012, p. 190).
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Para  Souto-Maior  (2012)  a  PEC  consiste  em  uma  abordagem  estratégica  e

comunicativa,  voltada  ao  arranjo  das  organizações  que  aspiram  pela  efetividade  e

sustentabilidade. E acrescenta que: 

“Voltar para a ação estratégica significa que a PEC procura ajudar organizações a
definirem o que é prioritário para elas mesmas; enquanto orientar-se para a ação
comunicativa  implica  que  a  abordagem,  através  de  procedimentos  dialógicos,
orienta suas decisões e ações para aqueles que têm o direito de exigir algo delas”
(SOUTO-MAIOR, 2012, p. 21).

Além da organização de todo o processo em etapas, Souto-Maior (2012) apresenta

ainda  um  conjunto  de  técnicas  adaptadas  para  auxiliar  e  organizar  a  participação  dos

envolvidos durante os trabalhos de construção da PEC. O quadro 10 sintetiza o uso dessas

técnicas.

Quadro 10 - Uso das Técnicas de Grupo na PEC.

TÉCNICA APLICAÇÃO NA PEC ETAPAS EM QUE É USADA

TGN  –  Técnica  de
Grupo Nominal

Coletar  um  amplo  leque  de
ideias dos participantes, discuti-
las, organizá-las e priorizá-las.

5. Análise do Ambiente Externo;
6. Análise do Ambiente Interno

Votação
Garantir  que  a  seleção  e/ou
priorização  dos  itens  seja  feita
sem erros, e no tempo possível.

2. Mandatos;
4. Missão, Valores;
5. Análise do Ambiente Externo;
6. Análise do Ambiente Interno;
8. Plano de Ação

Análise de Campos de
Força

Analisar  as  forças  que
impulsionaram  a  organização
para  frente,  e  as  que  puxaram
para trás.

7.  Agenda  de  Questões
Estratégicas

Identificação  e
Priorização  de
Obstáculos

Identificar  os  obstáculos  às
estratégias e priorizá-los.

8.  Identificar  os  Obstáculos  às
estratégias e priorizá-los

Snow  cards  /  Oval
mapping

Gerar  tópicos,  questões,  ou
objetivos  estratégicos,
categorizá-los e priorizá-los.

7.  Agenda  de  questões
estratégicas;
8.  Planos  de  Ação  (objetivos
estratégicos)

Brainstorming  /
Brainwriting

Gerar um amplo leque de ideias
novas e criativas.

Todas as etapas

Armazenamento  de
Ideias

Capturar  ideias  /  informações
dispersas,  isto  é,  que  não  se
enquadram  na  tarefa  do
momento, porém potencialmente
valiosas  e  armazená-los  em
algum  lugar  (cartolina,  arquivo
eletrônico) para uso posterior.

Todas as etapas

Cenários Projetar  visões  alternativas  do
futuro  da  organização  e  seu

4. Visão de Sucesso;
8.  Identificação  de  objetivos
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ambiente relevante. estratégicos

Grupos Focais

Coletar  ideias,  perspectivas,
experiências  e  informações
relevantes em geral, e processá-
las  sinergicamente,  através  da
interação  estruturada  dos
participantes.

2. Histórico, Mandato e Perfil;
3. Análise dos Exigentes;
4. Missão, Valores, Visão;
9.  Monitoramento,  Avaliação  e
Revisão

Delfos 8. Geração de Estratégias

Intervenção  do
Facilitados

Ajudar o facilitador a manter os
participantes  dentro  das  regras
básicas acordadas, serem ágeis e
focalizados na tarefa.

Todas as etapas

Fonte: Souto-Maior (2012, p. 201).

Por todo o exposto, essa pesquisa foi conduzida à luz da Teoria do Agir Comunicativo

de Jürgen Habermas para a proposição de uma metodologia de Plano de Desenvolvimento

Institucional  com  base  na  abordagem  de  Planeação  Estratégica  e  Comunicativa  (PEC),

proposta por Joel Souto-Maior.

Na próxima seção será apresentado o arcabouço metodológico sobre o qual o estudo

foi conduzido.
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4 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO

O  estudo  em  questão  ampara-se  no  método  qualitativo  como  sua  estratégia  de

investigação, cujo uso, na área de estudos sociais, tem sido intensificado para compreender a

existência humana em sua complexa e multifacetada existência. Esse tipo de pesquisa ocupa-

se  dos  acontecimentos  históricos,  com  vistas  à  singularidade  e  delimitação  de  novas

realidades (MANSANO, 2014).

Neste  sentido  a  autora  esclarece  que,  “os  campos  problemáticos  percorridos  nas

pesquisas qualitativas são móveis e transitórios, tendo seus resultados descritos e analisados

no limite do que é possível conhecer” (MANSANO, 2014, p. 126).

A  problematização  da  abordagem  qualitativa  reside  justamente  na  capacidade  de

investigação dos diferentes sentidos atribuídos às experiências  vivenciadas  pelo sujeito  ao

longo do tempo. Todavia, reside também aí, a consistência da pesquisa, uma vez que busca

entender a complexidade expressa no conjunto de práticas, enunciados, valores e sensações

possíveis a partir da conexão do sujeito com o mundo (MANSANO, 2014). Para a autora

“[...]. Pode-se dizer, então, que a qualidade dessas conexões será o objeto de investigação da

metodologia qualitativa” (MANSANO, 2014 p. 123).

A  pesquisa  qualitativa,  amplamente  usada  por  sociólogos  e  antropólogos,  vem ao

longo  dos  últimos  30  anos  ganhando  espaço  em  áreas  como  administração,  educação  e

psicologia (GODOY, 1995).

O autor argumenta que a pesquisa qualitativa vale-se do ambiente natural para coleta

de dados, onde o contato do pesquisador com o meio estudado é valorizado, sendo o próprio

pesquisador um instrumento da pesquisa. “Os estudos denominados qualitativos têm como

preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural.

[...]” (GODOY, 1995, p. 62).

Chueke e Lima (2012) argumentam que a pesquisa de abordagem qualitativa não deve

ser considerada concorrente dos métodos quantitativos e acrescentam que:

A abordagem qualitativa entende que a realidade é subjetiva e múltipla, que ela é
construída de modo diferente por cada pessoa. Assim, o pesquisador deve interagir
com o objeto e sujeito pesquisado, a fim de dar vozes a eles para construir uma teia
de significados. [...] (CHUEKE; LIMA, 2012, p. 65).

Tendo em vista que ainda não há pesquisas embasadas na abordagem objeto do estudo

em questão, este estudo possui como delineamento a pesquisa documental, que se vale de

materiais  que  ainda  não  receberam  um  tratamento  analítico  (GIL,  2008).  A  pesquisa
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documental será complementada por pesquisa de campo com a aplicação de questionários

contendo questões abertas e fechadas.

4.1 Procedimentos Metodológicos

4.1.1 Etapa 01 – Revisão Sistemática da Literatura

A primeira etapa do estudo foi composta por uma revisão bibliográfica sistemática

acerca da Planeação Estratégica e Comunicativa no Setor Público, que segundo Castro (2001)

seleciona  e avalia  de forma rigorosa os  estudos,  a  partir  de métodos explícitos,  a  fim de

conhecer e analisar seus dados, se configurando em uma revisão planejada com intuito de

responder a pergunta específica.

É, justamente, com base em métodos dotados de considerável rigor científico, que a

revisão  bibliográfica  sistemática  diminui  as  probabilidades  de  erros  e  viés  por  parte  dos

pesquisadores,  alcançando  melhores  resultados,  consagrada  ainda  por  sua  transparência,

método e replicabilidade (COOK; MULROW; HAYNES, 1997).

Nesta linha de raciocínio, “[...] uma revisão sistemática é uma visão geral dos estudos

primários  que  contém  uma  declaração  explícita  de  objetivos,  materiais  e  métodos  e  foi

conduzida de acordo com metodologia explícita e reprodutível.” (GREENHALGH, 1997, p.

672).

De  acentuada  importância,  o  uso  da  revisão  bibliográfica  sistemática  na  área  das

ciências  sociais  reside  justamente  pela  utilização  de  métodos  que  possibilitam a  busca  e

elucidação das contradições, que estudadas, vão se transformar em conhecimento (MENDES;

FRACOLLI, 2008).

A revisão da literatura busca aquilo que já é conhecido acerca do assunto estudado,

sendo  esta,  justamente  sua  finalidade,  ou  seja,  lançar  luz  ao  “corpo  do  conhecimento”

existente acerca do assunto pesquisado. Uma efetiva revisão da literatura “[...] ‘cria uma base

sólida para o avanço do conhecimento’. ‘Facilita o desenvolvimento da teoria, fecha as áreas

onde  existe  uma  multiplicidade  de  pesquisas  e  descobre  áreas  em  que  a  pesquisa  é

necessária’” (WEBSTER; WATSON, 2002, p. xiii).

Desta forma, são elencadas as características necessárias a uma eficiente revisão da

literatura,  a  saber:  i) analisar  metodologicamente  e  sintetizar  literatura  de  qualidade,  ii)
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fornecer uma base sólida para um tópico de pesquisa, iii) fornecer uma base sólida para a

seleção da metodologia de pesquisa e iv) demonstrar que a pesquisa proposta contribui com

algo novo no corpo geral de conhecimento ou avança na base de conhecimento do campo de

pesquisa (LEVY; ELLIS, 2006).

Acerca do método, a Colaboração Cochrane15, recomenda sete passos para a realização

da revisão bibliográfica sistemática, a saber: formulação da pergunta, localização dos estudos,

avaliação crítica dos estudos, coleta de dados, análise e apresentação dos dados, interpretação

dos dados, e aprimoramento e atualização da revisão (ROTHER, 2007).

Com base no que preconizam Iivari, Hirschheim, e Klein16 (2004), Levy e Ellis (2006),

sugerem um processo para a revisão da literatura por meio de três passos, a fim de levar ao

conhecimento dos resultados alcançados por outros pesquisadores. Os passos propostos são: i)

entrada, ii) processamento e iii) saída.

Acerca da entrada esclarece-se que este passo possui a finalidade de garantir de forma

correta o levantamento de material de qualidade e relevância para o estudo, a fim de produzir

um resultado eficaz. Já no processamento os estudos coletados deverão ser analisados com

vistas a se transformarem em informações úteis. Levy e Ellis (2006) propõem que este passo

seja executado à luz da Taxonomia de Bloom, que fornece um conjunto de etapas sequências

para transformar os dados brutos coletados em informações úteis. Quanto ao terceiro e último

passo,  a  saída  (HART17,  1998,  apud  LEVY;  ELLIS,  2006),  observa  que  a  peça  escrita,

produzida  com  base  na  revisão  elaborada,  deve  ser  clara  e  demonstrar  a  aquisição  de

habilidades e capacidades. A figura 6 sintetiza os passos propostos para uma efetiva revisão

sistêmica da literatura.

Figura 6: Os Três Estágios do Processo Efetivo de Revisão da Literatura

15 Disponível em: http://www.cochrane.dk/cochrane/handbook/handbook/htm
16 Iivari, J., Hirschheim, R.,  & Klein, H. K. (2004). Towards a distinctive body of knowledge for information
systems experts: Coding ISD process knowledge in two IS journals. Information Systems Journal, 14(4), 313-
342.
17 Hart, C. (1998). Doing a literature review: Releasing the social science research imagination.  London, UK:
Sage Publications.



51

Fonte: Elaborado a partir de Levy e Ellis (2006).

Cada  um dos  passos  propostos  possui  suas  especificidades  e  particularidades  que

precisam ser observadas para a consecução de uma revisão capaz de gerar os conhecimentos

esperados.

O passo um, ou seja, a entrada fornece os insumos à revisão e uma das preocupações

aqui  é  com  a  qualidade  do  material.  Assim  alguns  cuidados  são  necessários,  como  por

exemplo,  onde procurar  literatura  de qualidade;  como encontrar  literatura  de qualidade;  e

como saber quando a pesquisa da literatura está concluída (LEVY; ELLIS, 2006).

Já  no  passo  dois,  no  processamento  da  literatura  levantada,  há  também  alguns

cuidados  exigidos  para  uma  criteriosa  extração  das  informações  contidas  na  literatura

levantada,  que  segundo  Levy  e  Ellis  (2006),  são:  conhecer  a  literatura;  compreender  a

literatura; aplicar a literatura; analisar a literatura; sintetizar a literatura e avaliar a literatura.

O terceiro passo proposto compreende a saída, ou seja, o resultado gerado pela revisão

sistêmica da literatura levantada e também possui critérios a serem seguidos, como exemplo

cita-se  os  argumentos  de  escrita  e  teoria  da  argumentação;  como  escrever  a  revisão  da

literatura; bem como o impacto do corpo de literatura para o estudo (LEVY; ELLIS, 2006).

Por oportuno esclarece-se que a revisão sistemática  em questão adotou o processo

proposto  por  Levy  e  Ellis  (2006),  compreendido  pelos  passos  de  “entrada”  da  literatura

levantada, “processamento” desta literatura e “saída” dos conhecimentos adquiridos através

da literatura. A base de dados escolhida foi a SCOPUS (Elsevier), por ser uma das maiores

bases  de dados de literatura  revisada  por  pares,  congregando revistas  científicas,  livros  e

conferências.  A base  de  dados SCOPUS possui  mais  de  21.500 periódicos  revisados  por

pares, mais de 360 publicações comerciais e mais de 5.000 editoras internacionais, dentre as

quais  se  destacam  Cambridge  University  Press,  Institute  of  Electrical  and  Electronics

Engineers  (IEEE),  Nature  Publishing  Group,  Springer,  Wiley-Blackwell  e,  claro,  Elsevier

(ELSEVIER - https://www.elsevier.com/americalatina/pt-br/scopus).

https://www.elsevier.com/americalatina/pt-br/scopus
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4.1.2 Etapa 2 - Levantamento dos Documentos

A segunda  etapa  do  estudo  foi  composta  pelo  levantamento  dos  documentos  que

compõem a elaboração do PDI 2014-2018. 

O uso de documentos em pesquisas ainda é considerado pequeno e deve ser valorizado

devido à riqueza de informações possíveis de serem extraídas, justificando seu uso inclusive

nas  ciências,  onde possibilita  o  conhecimento  e  entendimento  de  objetos  que carecem de

contextualização histórica e sociocultural. (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009).

Segundo CELLARD (2008, p. 298) “[...] o exame minucioso de documentos ou bases

de  arquivos  abre,  às  vezes,  inúmeros  caminhos  de  pesquisa  e  leva  à  formulação  de

interpretações novas, ou mesmo à modificação de alguns dos pressupostos iniciais [...]”.

A definição de documento como um material escrito, que era amplamente aceita há

algum  tempo,  foi  superada  pela  Escola  de  Annales18,  que  rompeu  com  a  historiografia

tradicional, considerando e dando importância ao caráter coletivo das mentalidades (GARCIA

et al., 2016).

A  Escola  de  Annales  foi  a  principal  impulsionadora  das  profundas  modificações

sofridas  pelo  conceito  de  documento  em função  da  evolução  da  disciplina  e  método  de

história  (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI,  2009).  Citando Vieira,  Peixoto  e  Khoury,

(1995: 14-15), os autores argumentam que:

Para  esses  historiadores  o acontecer  histórico se faz  a  partir  dos homens.  Daí  o
documento histórico se produzir com tudo o que, pertencendo ao homem, depende
do homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as
maneiras  de ser  do homem. Nesse  caso,  ao  documento  incorporam-se outros  de
natureza diversa, tais como objetos, signos, paisagens, etc..

Destaca-se que uma das vantagens acerca do uso do documento nas pesquisas é a

possibilidade de acréscimo da dimensão do tempo à realidade estudada. Outra vantagem é a

diminuição  da  influência  do  pesquisador  acerca  das  interações,  acontecimentos  ou

comportamentos estudados (GAUTHIER, 198419 apud CELLAND, 2008).

Outras vantagens destacadas para o uso de documentos referem-se à possibilidade de

obtenção de informações que não estão disponíveis em livros, tornando seu conhecimento

impossível,  bem como o fato de ser um método com baixo custo, uma vez que demanda

18 Movimento historiográfico:  foi um movimento surgido na década de 1920 no contexto da revista Annales
d’histoire économique et sociale.
19 GAUTHIER, B. (org.) (1984 ). Recherche social e  De la probkmatique à la collecte des données. Québec:
Presses de l'Uníversité du Québec.
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apenas o tempo do pesquisador e o acesso aos documentos que se deseja estudar (GARCIA et

al., 2016).

Todavia, embora o uso de documentos acarrete certas vantagens, algumas limitações

também são passiveis de observação. O documento constitui uma fonte de informações cujo

domínio do pesquisador tende à neutralidade,  além de ser uma via de informação de mão

única,  pois  por  mais  que o documento  “fale”,  permanece  surdo, não permitindo qualquer

informação complementar (CELLARD, 2008).

Pelo exposto o estudo em questão levantou os documentos apoiadores da elaboração

do PDI 2014-2018, bem como o próprio PDI, conforme destacado abaixo:

1. Atas de reuniões realizadas pela Comissão de Elaboração e Coordenação

do PDI 2014-2018.

A Comissão de Elaboração e Coordenação do PDI realizou um total  de 17

(dezessete)  reuniões,  entre  fevereiro  e  agosto  de  2014,  das  quais  apenas  5

(cinco) atas foram disponibilizadas para análise. As atas foram solicitadas por

meio  do  canal  de  Acesso  à  Informação  do  Ministério  da  Transparência  e

Controladoria Geral da União (CGU), não obtendo êxito na resposta. As atas

analisadas  foram disponibilizadas  pela  presidente  da  Comissão  em questão

através do e-mail institucional.

2. Caderno 2 CPAv - Contribuições ao PDI   (2014)

No  Caderno  2  elaborado  pela  CPAv,  que  trata  das  contribuições  dadas  à

elaboração do PDI, foram analisadas as etapas do processo; o segmento dos

participantes,  bem  como  os  fatores  diagnosticados  através  da  aplicação  da

matriz  DAFO,  sendo  no  ambiente  interno  as  debilidades  e  fortalezas  e  no

ambiente externo as ameaças e oportunidades.

3. PDI 2014-2018

Com intuito  de  compreender  o processo de  elaboração  do PDI  2014-2018,

neste documento foi analisada a documentação preliminar, que embasou sua

construção;  os  elementos  convocatórios  para  a  participação  do processo  de

elaboração; as reuniões realizadas; sua metodologia; os elementos balizadores

como  foco  de  atuação,  missão,  visão,  princípios  e  valores,  objetivos

estratégicos, metas e seus eixos. 

http://www.avaliacaoinstitucional.unir.br/uploads/87878787/2381_2013_cpav_caderno2_contribuicoesaope_pdi.pdf
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4. Portaria de Recredenciamento da UNIR junto ao MEC

Neste documento foi analisado seu conteúdo.

5. Avaliação  Institucional  Interna  da  Fundação  Universidade  Federal  de

Rondônia – Relatório Integral (2015-2017)

Neste relatório foi analisado o perfil  dos respondestes e os eixos aprovados

pela Portaria nº 92 de 31 de janeiro de 2014, elencados abaixo:

 Planejamento e avaliação institucional;

 Desenvolvimento institucional;

 Políticas Acadêmicas;

 Políticas de Gestão;

 Infraestrutura.

4.1.3 Etapa 3 - Levantamento de Dados Primários

Para  coleta  de  informações  foram  elaborados  e  aplicados  questionários  junto  à

Comissão de elaboração e coordenação do PDI, bem como aos principais gestores da UNIR.

O  levantamento  dos  dados  primários  foi  realizado  por  meio  da  aplicação  de

questionários, contendo questões abertas e fechadas, enviado por e-mail através da ferramenta

Google Formulário.

Para as questões fechadas do questionário foi colocado à disposição dos respondentes

cinco opções  de  resposta,  onde eles  podiam dizer  se  “discordava muito” da assertiva,  se

“discordava”, se era “neutro” acerca da afirmativa, se “concordava” ou ainda se “concordava

muito”.

O questionário  configura-se em um instrumento  de coleta  de dados através  do qual o

conjunto  de  perguntas  é  submetido  ao  respondente  sem  a  presença  do  pesquisador

(MARCONI; LAKATOS, 2009).

Para Marconi e Lakatos (2009), dentre as vantagens do questionário destacam-se a

economia de tempo, o alto número de pessoas que podem ser atingidas, maior liberdade nas

respostas e menor risco de influência dos pesquisados nas respostas.

Para Gil (2008) o questionário pode ser assim conceituado:

Pode-se  definir  questionário  como  a  técnica  de  investigação  composta  por  um
conjunto  de  questões  que  são  submetidas  a  pessoas  com  o  propósito  de  obter
informações  sobre  conhecimentos,  crenças,  sentimentos,  valores,  interesses,
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expectativas,  aspirações,  temores,  comportamento presente  ou passado etc.  (GIL,
2008, p. 121).

A construção do questionário deve levar em consideração seus aspectos técnicos, e

deve ser pensada para traduzir, em questões, os objetivos da pesquisa. Logo, alguns cuidados

devem ser tomados, como por exemplo: quantidade e ordenação das questões; constatação de

sua eficácia para os objetivos pretendidos; determinação da forma e conteúdo das questões;

construção das alternativas (GIL, 2008).

Dentre  suas  vantagens,  Gil  (2008)  também destaca  o  alto  número de  pessoas  que

podem ser atingidas; a garantia do anonimato; o baixo custo para sua aplicação; possibilidade

de resposta em um momento conveniente.

Todavia, algumas limitações são também destacadas, tais como: restrição do número

de perguntas; exclusão de pessoas que não sabem ler e escrever; desconhecimento acerca das

circunstâncias  em que foram respondidos;  falta  de garantia  de que todos os questionários

serão devolvidos com o devido preenchimento (GIL, 2008).

Os  questionários  foram  enviados  para  o  e-mail  institucional  dos  membros  da

Comissão  de  Elaboração  e  Coordenação  do  PDI  2014-2018,  bem  como  ao  grupo  dos

principais gestores da UNIR por meio da ferramenta Google Formulário.

A Comissão de Elaboração e Coordenação do PDI 2014-2018, designada pela portaria

nº 103 de 29 de janeiro de 2014, publicada no Boletim de Serviço (BS) nº 09 de 31 de janeiro

de 2014, foi composta por 23 (vinte e três) servidores, sendo 9 (nove) docentes, incluindo a

presidente  e  a vice-presidente  da comissão,  e 14 (quatorze)  técnicos.  Dentre  os membros

docentes destaca-se 5 (cinco) doutores, 3 (três) mestres e 1 (um) especialista. Já dentre os

membros que compõe a Comissão como técnico há 7 (sete) mestres, 5 (cinco) especialistas, 1

(um) graduado e 1 (um) que possui o ensino médio completo. Observa-se ainda que quanto ao

gênero a comissão foi composta por 12 (doze) integrantes mulheres e 11 (onze) homens.

O  grupo  dos  principais  gestores  compreende  o  rol  dos  docentes  e  técnicos

responsáveis pela gestão da Universidade e encontra-se elencado no quadro 11.

Quadro 11: Principais Gestores da UNIR.

MEMBROS QUANTITATIVO
Reitor 01
Vice-Reitor 01
Pró-Reitores 05
Diretores de Núcleo 05
Diretores de Campi 07
Diretores dos Órgãos Suplementares 04

TOTAL 23
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Fonte: Resolução nº 111/CONSAD de 2013.

 A  estratégia  utilizada  para  envio  dos  questionários  foi  a  ferramenta  Google

Formulários e o período, inicialmente, considerado para as respostas foi de 10 (dez) dias.

Os questionários foram enviados para os membros da Comissão, bem como para o

grupo de Gestores no dia 22 de agosto de 2018. Uma semana após o envio dos questionários,

em virtude da baixa quantidade de respostas, especificamente 8 (oito) respostas dos membros

da  Comissão e  10 (dez)  respostas  do grupo de  Gestores,  no dia  29 de gosto de  2018,  o

questionário foi novamente enviado para ambos os grupos e ficou disponível para resposta até

o  dia  05  de  setembro  de  2018,  totalizando  15  (quinze)  dias  para  serem respondidos.  O

aumento dos dias para resposta foi uma estratégia adotada para obtenção de um número maior

de respostas. Ao final da prorrogação do prazo concedido foram respondidos pelos membros

da Comissão 13 (treze) questionários e pelo grupo dos Gestores 17 (dezessete).

4.1.4 Etapa 4 - Análise de Conteúdo 

A  análise  documental  tem  a  finalidade  de  conhecer  e  esclarecer  o  conteúdo  dos

documentos analisados, ou seja, presta-se a dar forma e apresentação conveniente aos dados,

visando o entendimento e extração das informações (BARDIN, 2002).

Para Franco (2005), a Análise de Conteúdo apóia-se em objetivos de um julgamento

crítico  e  dinâmico  acerca  da  linguagem;  compreendida  aqui  como  a  construção  de  uma

sociedade,  ou  seja,  ampara-se  na  compreensão  das  expressões  da  existência  humana  nos

diferentes momentos de sua história.

ntido, 
a 
Anilise de ConteGdo assenta-se nos 
pressupostos  de  uma concepqiio critica
e dinimica da 
linguagem.  Linguagem,  aqui
entendida, como uma 
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construqiio  real  de  toda  a  sociedade  e
como express20 
da  existhcia  humana  que,  em
diferentes momentos 
hst6ricos,  elabora  e  desenvolve
representaqoes sociais 
no  dinamismo  interacional  que  se
estabelece entre 
linguagem, pensamento e aqiio.
Neste sentido, 
a 
Anilise de ConteGdo assenta-se nos 
pressupostos  de  uma concepqiio critica
e dinimica da 
linguagem.  Linguagem,  aqui
entendida, como uma 
construqiio  real  de  toda  a  sociedade  e
como express20 
da  existhcia  humana  que,  em
diferentes momentos 
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hst6ricos,  elabora  e  desenvolve
representaqoes sociais 
no  dinamismo  interacional  que  se
estabelece entre 
linguagem, pensamento e aqiio.

Bardin (2002) observa que recorrer à análise de conteúdo passa pela desconfiança,

pela luta contra as evidências do saber subjetivo. Essa vigilância crítica exige rigor técnico e

metodológico e tem se mostrado útil para as ciências sociais. A autora acrescenta que “[...]. É

ainda,  dizer não, ‘à leitura simples do real’,  sempre sedutora, forjar conceitos operatórios,

aceitar  o caráter provisório de hipóteses, definir  planos experimentais  ou de investigação”

(BARDIN, 2002, p. 28).

De forma geral  pode-se destacar  dois  objetivos  inerentes  ao método de análise  de

conteúdo, quais sejam: primeiramente a “ultrapassagem da incerteza”, com vistas a confirmar

se o que, inicialmente,  entendo estar na mensagem, de fato está lá; e “enriquecimento da

leitura”, aquilo que se depreende da mensagem pode melhor ser entendido com uma leitura

mais atenta e produtiva (BARDIN, 2002).

Bardin (2002) argumenta que de forma mais rigorosa a análise de conteúdo trata-se de

um instrumento,  adaptável  a  um campo de aplicação bastante  vasto,  distinguido por uma

variedade de formas,  e acrescenta,  “A análise de conteúdo é um  conjunto de técnicas  de

análise das comunicações” (BARDIN, 2002, p. 31).

Conforme proposto por Bardin (2002) a análise de conteúdo dos documentos objeto do

estudo proposto será realizada em três etapas,  quais sejam: a pré-análise;  a exploração do

material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.

A pré-análise corresponde à sistematização das ideias iniciais com vistas à condução

de um plano de análise, ou seja, um esquema para o desenvolvimento das demais operações.

Trata-se do processo de organização propriamente dito (BARDIN, 2002).

É na pré-análise  que  se  estabelecerá  os  primeiros  contatos  e  leitura  prévia  com o

material a ser analisado. A partir de um primeiro contato é possível a escolha dos documentos

a  serem  analisados,  bem  como  a  constituição  do  conjunto  dos  documentos  que  serão

submetidos aos procedimentos analíticos (BARDIN, 2002).
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A pré-análise  é  a  fase  de  organização  propriamente  dita.  Corresponde  a  buscas
iniciais, de intuições, de primeiro contato com os materiais, mas tem por objetivo
sistematizar os “preâmbulos” a serem incorporados quando da constituição de um
esquema preciso para o desenvolvimento das operações sucessivas e com vistas à
elaboração de um plano de análise (FRANCO, 2005, p. 47).

De acordo com o que esclarece Bardin (2002), após a pré-análise a exploração do

material consiste em uma fase longa onde, com base nas regras previamente formuladas, serão

executadas as operações de codificação, desconto ou enumeração.

Acerca do tratamento do material Bardin (2002) argumenta que:

Tratar o material é codificá-lo. A  codificação corresponde a uma transformação –
efetuada segundo regras precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta
que,  por recorte,  agregação  e  enumeração,  permite atingir  uma representação  do
conteúdo,  ou  da  sua  expressão,  susceptível  de  esclarecer  o  analista  acerca  das
características do texto [...] (BARDIN, 2002, p. 103).

Na etapa de tratamento dos resultados, os resultados serão tratados e organizados por

meio de quadros, diagramas, figuras permitindo a condensação e evidenciação dos mesmos,

com vistas a imprimir-lhes significado e validade. A obtenção de resultados significativos e

fiéis  é  justamente  o  que  qualificará  o  pesquisador  para  as  inferências  e  interpretações

(BARDIN, 2002).

É  justamente  com  base  nos  pólos  da  análise,  ou  seja,  o  emissor,  o  receptor,  a

mensagem, propriamente dita, e o canal, que é possível ao leitor a obtenção de informações

adicionais  para  uma  interpretação  controlada,  que  na  análise  de  conteúdo  é  a  inferência

(BARDIN, 2002). 

Nesta etapa foi realizada uma análise comparativa do processo estabelecido no PDI em

vigência na UNIR e a metodologia PEC.

A ferramenta utilizada para mapeamento e demonstração dos resultados foi o software

Atlas  TI,  considerado  uma  sofisticada  opção  para  o  tratamento  de  dados  qualitativos,

configurando-se  em  importante  instrumento  para  organização  e  gestão  de  quantidades

consideráveis de textos, gráficos, áudios e vídeos, garantindo uma maior sistematicidade dos

dados durante o trabalho de análise dos mesmos.

A análise  dos  documentos  selecionados  para o estudo foi  conduzida  à  luz  do que

preconiza Bardin. Inicialmente foi realizada uma leitura para familiaridade com o conteúdo de

cada um dos documentos, onde foi observado, além do assunto tratado por cada documento,

como estavam organizados, quais os tipos de dados e informações continham, a que etapa do

processo do PDI se referia, qual sua ligação com os demais documentos estudados.
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Uma  segunda  leitura  foi  realizada  organizando-se  os  documentos  em  ordem

cronológica. Os tópicos e subtópicos foram levantados para checagem de suas repetições em

outros documentos, assim como a familiaridade entre o conteúdo e assuntos afins.

Após a segunda leitura foram levantados os eixos impostos pela legislação vigente,

que não apenas está presente em vários documentos, assim como orienta a organização dos

mesmos e do processo do PDI, quais sejam: eixo 1) planejamento e avaliação institucional;

eixo  2)  desenvolvimento  institucional;  eixo  3)  políticas  acadêmicas;  eixo  4)  políticas  de

gestão; e eixo 5) Infraestrutura física.

A partir da identificação desses eixos foi possível com base nos objetivos específicos

do estudo analisar cada um dos documentos para o entendimento e construção de cada uma

das etapas do PDI.

4.1.5 Processo de Planeação Estratégica e Comunicativa – PEC 

A Figura 7 apresenta o diagrama de análise do PDI adaptado da PEC para a Unir. 

Figura 7: Diagrama de Análise do PDI adaptado da PEC para a UNIR.

     Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012).

A  adaptação  proposta  passa  por  algumas  substituições,  exclusão  bem  como  pela

alteração de alguns termos, com vistas a torná-la mais parecida com o jeito de ser e de fazer as

coisas da UNIR.
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O quadro 12 apresenta cada uma das variáveis consideradas na proposta de Souto-

Maior, bem como suas alterações.

Quadro 12: Definição de termos e variáveis 

Variáveis Definições

1
Preparação

A primeira etapa da PEC é a preparação, nome que será mantido por uma
questão de fidedignidade com o que a etapa deve realmente ser, ou seja, o
momento de preparar a Universidade para o processo de Planejamento. Nesta
etapa  é  de  suma  importância  a  ampla  divulgação  do  PDI,  bem  como,  a
sensibilização  dos  interessados  acerca  da  relevância  do  Planejamento
Estratégico para a UNIR.

2
História e

Perfil

Na PEC a segunda etapa contempla, além da história e do perfil, também um
passo dedicado ao mandato, que na adaptação para a Unir será suprimido por
uma questão  de  tempo.  Uma vez  que  o  arcabouço  de  normas  e  leis  que
permeiam  o  ambiente  da  Universidade  é  demasiadamente  amplo,  um
levantamento, bem como clarificação do mesmo, tornaria o processo muito
demorado, correndo-se o risco de dispersão dos participantes.

3
Análise dos

Stakeholders

Esta etapa, que na PEC tem o nome de análise dos exigentes, no PDI será
denominada Análise dos Stakeholders, dada à familiaridade da Universidade
com  o  termo,  uma  vez  que  o  uso  do  termo  “exigente”  poderia  causar
confusão  e  dificuldade  para  os  participantes.  A  análise  dos  stakeholders
compreende o levantamento de todos aqueles que influenciam, ou podem ser
influenciados  pela  Universidade.  Podemos  citar  como  exemplo,  os
servidores, os alunos, a sociedade do entorno da Universidade,  Órgãos de
controle, o MEC. 

4
Missão,

Valores e
Visão

A etapa 4 da PEC será mantida na proposta para o PDI da Unir, dada sua
importância.  A missão constitui-se  na razão de ser  da Universidade,  logo
deve ser  de  amplo  conhecimento  e  considerada  ao  longo do processo.  O
levantamento dos Valores é igualmente importante, pois fazem parte da vida
da Universidade e permeará decisões tomadas em várias etapas. A visão de
futuro da Universidade é uma declaração de como se quer estar no futuro. Na
PEC ela pode ser definida na etapa 4, mas sua definição também pode ser
feita após a definição das estratégias. Para o PDI este passo será mantido na
etapa 4, uma vez que a visão de futuro pode funcionar como um farol ao
longo do processo, mostrando aos envolvidos para onde se deseja ir. 

5
Análise do
Ambiente
Externo

A quinta etapa é a análise do ambiente externo e faz parte do diagnóstico da
Universidade.  Aqui  serão  levantadas  as  ameaças  e  oportunidades  que  são
variáveis sob as quais a Unir não tem controle, mas para as quais é possível
traçar estratégias para aproveitá-las ou mitigá-las.

6
Análise do
Ambiente
Interno

Na etapa 6 é realizada a análise do ambiente interno onde são levantadas as
variáveis  controladas  pela  Universidade.  Na  PEC  essas  variáveis  são
denominadas  pontos  fortes  e  pontos  fracos,  todavia,  na  Unir  já  estão
familiarizados  com  os  termos  debilidades  e  fortalezas,  os  quais  serão
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Variáveis Definições
adotados  para  evitar  confusão  e  perda  de  sentido  para  os  envolvidos  no
processo.

7
Matriz

DAFO e
Questões

Estratégicas

A sétima etapa da PEC consiste na elaboração da Matriz SWOT que na Unir
será denominada Matriz DAFO, uma vez que o acrônimo já é usado na Unir
há muito tempo e sua alteração traria confusão ao processo. A Matriz DAFO
é  construída  a  partir  do  levantamento  das  ameaças  e  oportunidades  do
ambiente externo, bem como com as debilidades e fortalezas do ambiente
interno. A partir da Matriz DAFO elaboram-se as questões estratégicas que
são os desafios a serem enfrentados pela Universidade para por em prática
sua missão.

8
Estratégias e

Plano de
Ações

A etapa 8 da PEC consiste no desenvolvimento de estratégias, bem como na
elaboração de um plano de ações. A PEC propõe uma opção de se passar da
Matriz DAFO diretamente para o desenvolvimento das estratégias, todavia na
Unir  será  mantido  o  passo  que  contempla  a  elaboração  das  questões
estratégicas,  com vistas  a  tornar  o  processo mais  coerente  e  proporcionar
maior compreensão acerca do mesmo aos participantes.  Será tratado ainda
nesta etapa o desdobramento das estratégias em um plano de ações, passo que
será também mantido para o PDI da Unir. 

9
Gestão,

Coordenação
e Avaliação

Esta  etapa  da  PEC  é  destinada  ao  acompanhamento,  avaliação,  revisão,
gerenciamento  e  coordenação  do  plano  de  ações.  O acompanhamento  do
plano de ações presta-se à checagem do alcance dos objetivos e metas.  A
gestão e coordenação do plano de ações são arranjos organizacionais com
vista a facilitar a implementação das estratégias. A PEC propõe que a gestão
do plano fique a cargo do GEC, o que será proposto também para a Unir,
visto que a familiaridade do grupo com o plano pode facilitar a gestão do
mesmo.  Já  a  avaliação  tem como  objetivo  medir  os  resultados,  efeitos  e
impactos do plano, bem como proporcionar aprendizado para os processos
futuros. Está etapa também será mantida para a Unir.

Fonte: elaborado a partir do PDI 2014-2018 e Souto-Maior (2012).

A proposta de metodologia apresentada leva em consideração o PDI 2014-2018 e seu

processo de elaboração, assim como a metodologia de planeação estratégica e comunicativa

de Souto-Maior (2012).

Assim, com base no levantamento e compreensão das etapas do PDI 2014-2018 e da

metodologia  proposta  por  Souto-Maior  (2012),  cada  uma  das  etapas  foram  analisadas  e

adequadas para viabilizar a construção de Plano de Desenvolvimento Institucional alicerçado

na ação comunicativa, respeitando-se as particularidades da Unir e suas características.

Na próxima seção serão apresentados os resultados do estudo.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Revisão Sistemática da Literatura

A partir dos dados levantados através das buscas feitas na base de dados Scopus com

base nas combinações das palavras-chave acerca do assunto objeto do estudo apresenta-se,

primeiramente, os aspectos gerais acerca do estudo.

Embora a pesquisa não tenha sido conduzida com base em um lapso temporal, ou seja,

as buscas na base de dados não delimitaram ano de início e fim, observa-se que as publicações

na área de estudo concentram-se a partir do ano 2000, sendo que dos 14 (quatorze) artigos

selecionados 12 (doze) foram publicados a partir deste ano, conforme se observa na figura 8.

Figura 8 - Quantidade Anual de Publicações nos Artigos Selecionados.

      Fonte: Dados da pesquisa. 2018

Outro dado levantado pela pesquisa foi a quantidade de publicações realizadas pelos

autores  dos  artigos  selecionados,  sendo  que  apenas  uma  das  autoras,  Elizabeth  Artmann

publicou 2 (dois) dos artigos selecionados, sendo que os demais autores publicaram apenas 1

(um) artigo acerca do assunto pesquisado, conforme se observa na figura 9.
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Figura 9 - Número de publicações por Autor.

             Fonte: Dados da pesquisa. 2018

Outro dado apresentado para elucidação do assunto estudado é a quantidade de artigo

publicado por cada periódico levantado na pesquisa, dentre os artigos selecionados, sendo que

neste  caso  os  periódicos  “Ciência  e  Saúde  Coletiva”  e  “American  Review  of  Public

Administration”  se  destacam  com 2  publicações  cada  um,  enquanto  os  demais  possuem

apenas uma publicação, conforme figura 10.

Figura 10 - Número de Publicações por Periódico.

             Fonte: Dados da pesquisa. 2018

No  quadro  13  apresenta-se  a  relação  dos  14  (quatorze)  artigos  selecionados  para

análise e levantamento acerca da direção dada por cada autor sobre o tema estudado.
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Quadro 13: Relação dos Artigos Selecionados para Análise   
Autor Título Periódico Citações

Spee,  A.  P.,
Jarzabkowski, P.

Strategic planning as communicative process Organization Studies 86

Hillier, J. To boldly go where no planners have ever
Environment  &amp;
Planning  D:  Society
&amp; Space,

47

MacCallum, D.
Participatory  planning  and  means-ends
rationality: A translation problem

Planning  Theory  and
Practice

27

Hassan,  G.F.,  El
Hefnawi,  A.,  El
Refaie, M.

Efficiency of participation in planning
Alexandria  Engineering
Journal

04

Fainstein, S.S. New directions in planning theory Urban Affairs Review 321

Tewdwr-Jones,  M.,
Allmendinger, P.

Deconstructing  communicative  rationality:  a
critique  of  Habermasian  collaborative
planning

Environment  and
Planning A,

248

Khisty, C.J.
Citizen  involvement  in  the  transportation
planning process: What is and what ought to
be

Journal  of  Advanced
Transportation

10

Poister,  T.H.,  Pitts,
D.W., Edwards, L.H.

Strategic  management  research  in  the  public
sector:  A  review,  synthesis,  and  future
directions

American  Review  of
Public Administration

39

Read,  D.C.,  Leland,
S.M.

Does  sector  matter?  an analysis  of  planners'
attitudes  regarding  politics  and  competing
interests in the planning process

American  Review  of
Public Administration

05

Kim,  Y.,  Miller,  A.,
Chon, M.-G.

Communicating  with  Key  Publics  in  Crisis
Communication:  The  Synthetic  Approach  to
the Public Segmentation in CAPS

Journal  of  Contingencies
and Crisis Management

02

Brown, J., Dillard, J.
Critical accounting and communicative action:
On the limits of consensual deliberation

Critical  Perspectives  on
Accounting

30

Rivera,  F.J.U.,
Artmann, E.

Planning  and  management  in  health:
Historical  and  tendencies  based  on  a
communicative view

Ciência e Saúde Coletiva 13

Neto,  J.S.M.,
Artmann, E.

Policy,  management  and  participation  in
health:  A  reflection  based  on  Habermas'
theory of communicative action

Ciência e Saúde Coletiva 08

Baeta,  O.V.,  Pereira,
J.R.,  e  Mucci,
C.B.M.R.

Contributions  of  communicative  rationality
for the Brazilian public governance

Espacios 01

Fonte: dados da pesquisa. 2018.

Conforme demonstrado na figura 8, a maioria dos artigos que tratam do assunto objeto

deste estudo foi publicado a partir  de 2000, sendo notório o interesse por pesquisas mais

abrangestes sobre o tema. Por questão didática os artigos selecionados foram separados em

estudos de cunho mais geral e estudos que abordam de forma mais central o planejamento por

meio da ação comunicativa proposto por Habermas.

Dentre  os  estudos  que  abordam de  forma mais  geral  o  processo  de  planejamento

estratégico  destaca-se  o  primeiro  artigo  analisado  onde  no  contexto  de  um  ambiente

universitário  Spee  e  Jarzabkowski  (2011)  oferecem  a  perspectiva  de  uma  alternativa  ao

planejamento  estratégico  construído  a  partir  da  interação  social,  documentos  e  reuniões,
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reconceituando-o  como  processo  comunicativo,  onde  por  meio  dos  processos  de

recontextualização e descontextualização destacam o processo de comunicação intrínseco ao

processo de planejamento;  discutindo ainda a  diferenciação entre  discurso oral  e discurso

escrito, revelando noções de ordem social e poder nos processos comunicativos.

No quinto texto analisado Fainstein (2000) defende perspectiva para o planejamento a

partir da análise de três abordagens. Na primeira abordagem, o modelo comunicativo, a ênfase

centra-se na ação enfatizando o planejador na mediação com os “stakeholders”; na abordagem

do novo urbanismo as atenções se voltam para o planejamento com vistas a construir a cidade

ideal; já na abordagem da cidade justa a ênfase recai sobre o planejamento dos espaços com

base  na  equidade.  A  autora  argumenta  que  as  abordagens  analisadas  apontam  para  uma

perspectiva  social  reformista  e  que  o  planejamento  comunicativo  permite  às  pessoas  o

envolvimento e a construção dos locais onde vivem.

No sétimo artigo analisado, Khisty (2000) destaca que apenas nos últimos trinta anos a

participação fora reconhecida como importante para o processo de planejamento e que nos

últimos  anos  algumas  formas  de  ação  comunicativa  foram  incluídas  no  processo,  mas

assevera  que  há,  ainda,  um  longo  caminho  a  ser  percorrido.  A  partir  do  processo  de

planejamento  de  transporte  público  o  autor  destaca  uma  das  mais  difíceis  tarefas  do

planejador, que é lidar com as incertezas. Argumenta-se que a partir das reivindicações de

validade de Habermas, verdade, justiça, sinceridade e compreensão será possível implementar

um processo de avaliação capaz de garantir  uma racionalidade  fundamentada  no discurso

prático a fim de proporcionar o aprendizado da comunidade para juntos negociar e acordar um

curso de ação.

No oitavo artigo selecionado Poister, Pitts e Edwards (2010) destacam que apesar das

pesquisas acerca do processo de planejamento e gestão no setor público, a literatura ainda se

encontra muito segmentada dificultando a geração de um arcabouço consistente para orientar

decisões e ações. Ao analisar os estudos publicados na área de administração pública nos

últimos 20 anos, os autores destacam a falta de síntese dos estudos e dos resultados gerados.

Destacam ainda  que,  embora,  os  processos  de  planejamento  variam enormemente,  há um

consenso acerca da vantagem da ampliação da participação, incluindo, além de gestores de

níveis variados, o cidadão, melhorando assim o foco de atenção em prioridades reais.

No nono artigo analisado Read e Leland (2011) a partir  de um estudo com 1.299

profissionais da American Plan membros da Association Association (APA), onde 73% dos

entrevistados  eram  servidores  do  setor  público  e  27% trabalhavam  na  iniciativa  privada

levantou-se  que  os  planejadores  do  setor  público  demonstram maior  otimismo  acerca  da
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capacidade do governo para gerenciar as pressões e implementar as políticas governamentais.

Destaca-se  ainda  que  enquanto  os  planejadores  do  setor  privados  estão  mais  focados  na

eficiência operacional os planejadores do setor público são mais focados em questões como

transparência e equidade.

No décimo estudo selecionado Kim, Andrea e Chon (2016), chamam a atenção para a

importância dos públicos-chave no gerenciamento de crise. Destacam que diferentes públicos

reagem diferentemente à situação de crise e que o envolvimento e entendimento dos públicos

que assimilam e entendem a crise mais rapidamente podem ser parceiros valiosos para esses

momentos. A Ação Comunicativa na Resolução de Problemas (CAPS) propõe oito tipos de

públicos,  sendo  fundamental  a  identificação  dos  públicos-chave,  cuja  consciência  e  ação

podem influenciar os demais públicos positiva ou negativamente nos momentos de crise.

Dentre os estudos cuja análise apontou para a uma visão mais centrada na teoria da

ação comunicativa destaca-se o segundo artigo analisado em que J. Hullier (1993) chama a

atenção para a cegueira  da teoria de Habermas acerca da importância e uso do poder nas

interações inerentes ao processo de planejamento por meio da ação comunicativa. Nos casos

estudados os planejadores pareciam contar histórias diferentes para públicos distintos, ou seja,

o discurso se altera conforme o grupo de interesse, e são alternados elementos como estilo de

linguagem, inflexão para destacar este ou aquele argumento que se quer fortalecer. O autor

destaca  que  para  a  validade  do  processo  é  necessário  o  empoderamento  dos  atores  para

construção de discussões verdadeiras e acessíveis a todos, onde os diferentes pontos de vistas

são de fato considerados, com vistas a uma negociação “ganha-ganha”.

No terceiro  artigo  analisado  MacCallum (2008)  apresenta  o  processo  colaborativo

como um caminho à construção do planejamento participativo e destaca, além da variedade de

métodos de ouvir, envolver e negociar com as pessoas, a importância das habilidades dos

planejadores  para  a  condução  da  “prática  participativa”.  Apesar  da  importância  da  via

colaborativa,  o  processo  usual  de  planos  convencionais  não  se  molda  por  essa  via.  Na

carência de legitimação dos planos estritamente racionais é que surgem espaços para o viés

participativo; sendo real a preocupação acerca da “tradução” que se faz da participação dos

diversos atores, não sendo possível ao planejador a simples transferência de significados de

uma língua acerca das discussões,  havendo a necessidade de se considerar  as relações de

interesses direcionadoras dos problemas debatidos, sob pena de alteração do produto final.

Destacando  o  planejamento  participativo  como  um  “cais”  que  leve  às  mudanças

desejadas,  no  quarto  artigo  selecionado  Hassan,  Hefnawi,  Refaie  (2011)  a  partir  de  duas

experiências  de  desenvolvimento  urbano  na  Grécia  argumentam  para  o  aumento  da
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legitimidade conferida à formulação das políticas públicas pela via participativa. Realizada

em três fases, ambas as experiências, de forma geral, apontam o planejamento participativo

como ferramenta capaz de gerenciar conflitos, identificar e priorizar necessidades, bem como

as  soluções  aceitas  socialmente,  podendo  ainda  melhorar  as  decisões.  A  busca  pelo

envolvimento do cidadão de forma constante aumenta a confiança entre população e governo.

Outro ganho de uma participação mais efetiva e duradoura é a preocupação com medidas

imediatas sem levar em consideração consequências futuras. A participação perene leva os

cidadãos à consciência da construção de um lugar onde terão que morar no futuro.

Considerado, pelo menos para alguns, o paradigma da década de 90, o planejamento

colaborativo  centra-se  na  racionalidade  comunicativa  do  Sociólogo  e  Filósofo  alemão

Habermas. No sexto artigo analisado Tewdwr-Jones e Allmendinger (1998) argumentam que

a racionalidade comunicativa centra-se na comunicação não distorcida para a formação do

consenso  e  ação.  Uma  das  críticas  à  proposta  de  Habermas  é  que  se  o  único  benefício

proposto  for  uma  arena  para  o  discurso,  sem  os  ganhos  do  papel  de  aprendizagem  do

planejado, pode se tornar apenas em uma “loja de falar”. Não se pode negar que o modelo

proposto  trouxe  uma série  de  mudanças  na  forma  como o  planejamento  é  pensado,  mas

afirmar uma mudança no planejamento parece ainda exagerado. Não se pode negar que o

planejamento comunicativo levantou várias questões sérias, entretanto enfrenta questões de

utopismo e idealismo, precisa ainda forjar um bem público que seja flexível e inclusivo a fim

de imprimir ação no campo de poder, para fugir do estigma de apenas incluir “vozes”.

Com base  na  teoria  da  comunicação  de  Habermas,  sustentada  e  orientada  para  o

consenso da democracia, bem como em recentes teorias políticas e campos relacionados, no

décimo primeiro artigo, Brown e Dillard (2013) argumentar que a democracia deliberativa é

apenas  uma  das  bases  democráticas  capazes  de  melhorar  e  compreender  o  sistema  de

contabilidade e responsabilização para melhorar o atendimento da sociedade. A aplicação da

teoria de Habermas pelo professor Richard Laughlin20 (1987), é contribuição seminal para a

contabilidade crítica. Os autores destacam que assim como Laughlin, partilham da oposição à

maneira  tecnocrata  e  estreita  que  a  profissão  contábil  trata  os  propósitos  normativos  da

contabilidade,  bem como a  falta  de dimensão crítica  da mesma e acreditam que a  teoria

política pode ajudar a compreender o contexto contábil, avaliar a política contábil e a oferecer

novas formas de trabalho para a contabilidade.

20 Laughlin  R.  Accounting  systems  in  organisational  contexts:  a  case  for  critical  theory.  Accounting
Organizations  and  Society  1987;12(5):479–502.
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Visando apresentar uma visão condensada, bem como uma classificação das principais

tendências  de planejamento  e  gestão  em saúde e  fundamentar  a  teoria  a  proposta  de  um

planejamento comunicativo, no décimo segundo artigo Rivera e Artmann (2010) argumentam

que a partir da crítica ao planejamento, onde o Estado aparece como único ator, desponta uma

visão  mais  plural  onde  o  compartilhamento  do  poder  pressupõe  o  planejamento  em

cooperação com outros atores. Os autores destacam a necessidade de escutar e considerar a

visão  do  outro,  apresentando  o  planejamento  comunicativo  como  um questionamento  ao

planejamento estratégico na área da saúde, buscando explorar os elementos comunicativos

onde  a  sociedade  debate  sua  história  e  seu  futuro  num  processo  de  troca  mútua  e

aprendizagem.

No décimo terceiro artigo, Neto e Artmann (2012) discutem a adequação da teoria de

Habermas para análise das políticas de gestão da área da saúde. Os autores propõem uma

reflexão  a  partir  do  potencial  explicativo  do  referencial  habermasiano  para  análise  da

participação dos atores sociais nos fóruns deliberativos e destacam que ao atuarem nesses

ambientes, os atores sociais buscam o entendimento por meio da razão comunicativa, sendo

que a  validade  dos  argumentos  precisa  ser  legitimada.  Todavia,  apesar  da  capacidade  da

sociedade civil de influenciar a agenda de políticas públicas as conferências da área da saúde

ainda  são  consideradas  como uma participação  fraca,  uma vez  que  não vinculam a  ação

governamental. Ainda assim é importante destacar que no Brasil o poder comunicativo da

sociedade civil levou à criação de normas e regras democráticas.

Visando  inserir  a  governança  pública  como  oportunidade  de  envolvimento  da

sociedade,  no  décimo  quarto  e  último  artigo  analisado,  Baêta,  Pereira  e  Mucci  (2016)

argumentam que de acordo com os pressupostos teóricos da racionalidade comunicativa de

Habermas, os governos locais possuem maiores chances de controle social e governança. Os

autores  destacam  a  aplicação  da  teoria  da  ação  comunicativa  para  reflexão  e  ação  da

coletividade  na  gestão  pública  brasileira.  A  gestão  pública  brasileira  ainda  caracteriza-se

fortemente por uma burocracia que muitas vezes impede as relações sociais, sendo a teoria

habermasiana apontada como uma proposta viável. Assim, o governo brasileiro pode, a partir

do processo de mudanças baseado no poder da ação comunicativa, construir espaços onde o

poder  comunicativo  permeará  o  poder  administrativo,  com  vistas  a  decisões  melhores  e

pautadas na relação sociedade, Estado.
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De forma geral o estudo demonstrou que nos últimos trinta  anos vem crescendo a

importância  e  a  inclusão  da  participação  no  processo  de  planejamento,  sendo  possível

observar certa conformidade acerca de suas vantagens, ou seja, a construção do planejamento

estratégico por meio da interação social, apresenta-se como uma alternativa viável. Os estudos

demonstram que o envolvimento e entendimento dos interessados são vantajosos ainda em

momentos de crise, onde a ação comunicativa é uma opção  à resolução de problemas, sendo

que alguns modelos comunicativos apontam justamente para a ação decorrente da mediação

entre  o  planejador  e  os  stakeholders.  O planejamento  pela  via  comunicativa  apresenta-se

viável ao setor público onde valores como equidade e transparência são mais comuns aos

planejadores  e  embora  sua  importância  e  uso  esteja  em crescimento  ainda  há  um longo

caminho a ser percorrido.

Acerca dos estudos que analisam a ação comunicativa mais enfaticamente no processo

de planejamento chama atenção a preocupação com a legitimidade da participação dos atores

envolvidos com vistas à discussões acessíveis e negociações visando, de fato, um resultado

“ganha-ganha”,  surgindo,  justamente  da  lacuna  deixada  pelo  modelo  de  planejamento

convencional, o espaço para a participação, que deve ser considerada do ponto de vista dos

diversos atores para a produção de um resultado legítimo, capaz de auxiliar no gerenciamento

de conflitos, bem como no aumento da confiança dos envolvidos em seus líderes.

Neste sentido os estudos apontam para a necessidade do compartilhamento do poder,

uma vez que o planejamento pela via comunicativa deve levar em consideração, de fato, a

visão do outro no debate, pois a ação comunicativa centra-se, justamente, na preservação das

“vozes” para a formação do consenso desejado, e que fora disso o planejamento por esse via

corre o risco de se tornar apenas um lugar onde as pessoas podem falar, mas sem as mudanças

que realmente importam. Destaca-se ainda que a aplicação da teoria da ação comunicativa no

planejamento pode proporcionar reflexão e influenciar a gestão pública brasileira de modo a

perpetuar a participação e criar no cidadão a capacidade e consciência para a construção dos

espaços onde deseja viver.

No próximo item será apresentado como se deu o processo de elaboração do PDI

2014-2018 da Unir.

5.2 Processo de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da Unir (2014-

2018)

Na  análise  dos  documentos  e  dados  levantados  pela  pesquisa,  observa-se  que  o

processo de elaboração do PDI 2014-2018 foi iniciado no ano de 2013 com a aplicação da
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Avaliação Institucional pela Comissão Própria de Avaliação (CPAv), para levantamento dos

insumos para a Matriz DAFO, ou seja, levantamento das debilidades, ameaças, fortalezas e

oportunidades, cujo intuito principal era de apoiar o processo de elaboração do PDI 2014-

2018.

O quadro 14 ilustra a participação da comunidade acadêmica na avaliação institucional

aplicada em 2013 pela CPAv, onde observa-se um total de 2.028 (dois mil e vinte e oito)

registros distribuídos entre os docentes, técnicos e alunos acerca das debilidades, ameaças,

fortalezas e oportunidades da Unir.

Quadro 14: Participação da Comunidade Acadêmica na Avaliação Institucional

SEGMENTO
Quantidade de Registros

D A F O
Docentes 181 167 177 171
Técnicos 97 90 98 92
Alunos 310 209 228 208

Fonte: Caderno 2 CPAv – Contribuições ao PDI

Em janeiro de 2014 foi designada, por meio da portaria nº 103 de 29 de janeiro de

2014, a Comissão de Elaboração e Coordenação do Plano de Desenvolvimento Institucional

da Unir; que com base em experiências anteriores de seus membros,  foi responsável pela

organização e coordenação dos trabalhos necessários à elaboração do PDI.

Para subsidiar as informações levantadas nos documentos analisados, assim como para

entender o processo de elaboração do PDI, uma série de questões foi submetida à comissão de

elaboração e coordenação, bem como ao grupo de gestores da Unir.

Embora a maioria das questões submetidas aos dois grupos pesquisados seja de ordem

pragmática e acerca do processo do PDI, algumas questões sondaram justamente o aspecto

participativo do PDI.

Desta forma, o primeiro questionamento feito aos membros da comissão diz respeito

justamente à forma como eles avaliam a designação de seus membros, cujas respostas estão

organizadas na figura 11.

 Figura 11 - Designação dos membros da comissão.
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  Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

Apesar  da  neutralidade  apresentada  acerca  da  assertiva,  apenas  três  respondentes

concordam que a participação na Comissão foi uma oportunidade para poucos, sendo que a

maioria  dos  respondentes  concorda  que  a  formação  da  comissão  prezou  pela

representatividade,  envolveu  representantes  legítimos,  bem  como  foi  democrática  e

participativa.

Souto-Maior (2012) apresenta o Grupo Estratégico-Comunicativo (GEC) como opção

para o grupo responsável pela construção e supervisão do processo de Planeação Estratégica e

Comunicativa  (PEC),  e  aponta,  justamente,  para  a  importância  de  garantir  que  todos  os

legítimos interessados estejam representados por este grupo.

Embora o questionário aplicado a ambos os grupos possua, em sua maioria, questões

distintas, alguns questionamentos, ainda de caráter participativo, foram submetidos aos dois

grupos, como é o caso da pergunta sobre a decisão de elaboração do PDI, conforme figura 12.

Figura 12 - Decisão sobre a Elaboração do PDI 2014-2018.

   Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

Observa-se que no grupo dos Gestores há uma percepção maior de que a elaboração

do PDI foi apenas para cumprimento de uma exigência legal. Nas demais opções, tanto os



73

gestores quanto os membros da comissão concordam ou concordam muito que o PDI foi uma

oportunidade  para  envolvimento  dos  interessados,  uma  oportunidade  para  discutir  a

Universidade, bem como é de suma importância para o futuro da Universidade.

A  esse  respeito  Mintzberg  (2004)  argumenta  sobre  a  posição  ocupada  pelo

planejamento  estratégico  por  meio  de  seus  próprios  fracassos  e  sucessos,  e  Souto-Maior

(2012) chama atenção para a introdução do planejamento no setor público como possibilidade

de levantamento e orientação para as prioridades.

Dada sua importância, foram submetidas aos dois grupos, outras duas questões que

trata da vertente participativa no PDI, uma primeira que trata do convite feito à participação

da comunidade no processo de elaboração do PDI, conforme se evidencia na figura 13.

Figura 13 - Convite à participação da comunidade no processo de elaboração do

PDI 2014-2018.

     Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

Na  análise  das  respostas,  que  tiveram  um  número  considerável  de  neutralidade,

observa-se que no grupo dos gestores, a maioria concorda que o convite para a participação

do processo de elaboração do PDI tenha sido divulgado apenas no âmbito da Universidade.

Nas afirmativas de que a divulgação foi feita em um curto espaço de tempo e em poucos

locais fora da Universidade,  há concordância tanto no grupo dos gestores como dentre os

membros da comissão, sendo que em ambos os grupos a neutralidade foi o que prevaleceu nas

respostas à essa assertiva. Sobre a afirmativa de que a divulgação do convite foi ampla e em

tempo hábil, nos dois grupos a maioria discorda da afirmativa.

Apesar  da  neutralidade  observada  nesta  questão,  observa  que  o  chamamento  à

participação não ocorreu de forma ampla e por tempo considerável. Uma vez que o propósito

da abordagem comunicativa, apontado por Souto-Maior (2012), é justamente o envolvimento,

entre  a organização que planeja,  e seus stakeholders,  o convite  para o engajamento  deste
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público  é  fundamental.  Habermas  (2012)  argumenta  que  é,  justamente,  a  “interação

dialógica” que possibilita a construção do entendimento e acordos mútuos. 

Uma vez que houve, mesmo que de forma breve e restrita, um convite à participação

da  comunidade,  uma segunda  questão  sobre  essa  participação  foi  submetida  a  ambos  os

grupos  pesquisados,  desta  vez  sobre  como  avaliam  o  envolvimento  da  comunidade  no

processo de elaboração do PDI, conforme se observa na figura 14. 

Figura 14 - Envolvimento da comunidade na elaboração do PDI 2014-2018.

      Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

Os membros da comissão, assim como os gestores, discordam que o envolvimento

tenha sido pequeno e sem representatividade; discordam também que houve envolvimento,

mas que a representatividade ficou prejudicada, sendo que dentre os gestores o que prevaleceu

foi  a neutralidade  acerca  da assertiva.  Já  sobre a  afirmação de que tanto  o envolvimento

quanto  a  representatividade  foram  consideráveis,  observa-se  no  grupo  dos  gestores  uma

considerável neutralidade e a maioria dos que responderam discordam, enquanto os membros

da  Comissão  concordam  com  esta  afirmativa.  Já  na  assertiva  de  que  houve  um  amplo

envolvimento e representatividade, apesar da alta neutralidade de ambos os grupos, a maioria

dos Gestores discorda da assertiva, enquanto dentre os membros da comissão o número de

respondentes que concorda é o mesmo que discorda da afirmação.

Embora os dados analisados aponte para uma discordância de que o envolvimento da

comunidade tenha sido pequeno e sem representatividade, também não concorda que tenha

ocorrido de forma ampla. Para Souto-Maior (2012) a contribuição precípua da Teoria do Agir

Comunicativo para a PEC reside justamente na possibilidade de escolha de uma estratégia de

ação baseada no levantamento das prioridades da organização por meio do diálogo entre os

envolvidos.  Neste  sentido  Poister,  Pitts  e  Edwards  (2010),  argumentam  que  uma  das
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vantagens da participação é o desenvolvimento do cidadão com vistas a voltar sua atenção

para as prioridades reais.

Sendo,  a  participação,  de  fundamental  importância  para  a  elaboração  do  PDI,  os

gestores foram questionados ainda sobre a divulgação do processo de elaboração do PDI para

suas equipes, conforme demonstrado na figura 15.

Figura 15 - Divulgação do PDI para as equipes.

    Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

As respostas  evidenciam que os  gestores  discordam de que sua equipe não tomou

conhecimento sobre o processo de elaboração do PDI e discordam também que a divulgação

ter sido feita apenas por meio eletrônico. Todavia, apesar de concordarem que a divulgação

foi feita por meio eletrônico e por colegas de trabalho envolvidos no processo de elaboração

do PDI, também discordam da afirmação de que a divulgação no Campus foi ampla, tendo

essa assertiva apresentado um número considerável de neutralidade.

Após se aproximar da Teoria do agir comunicativo e adotar a sigla PEC a abordagem

de Souto-Maior  centrou seu foco justamente  na participação dos envolvidos,  com vista  à

capacitá-los para uma participação efetiva. Neto e Artmann (2012), destacam que, ainda com

uma  participação  fraca  dos  cidadãos  brasileiros  em alguns  fóruns,  é  possível  observar  a

criação de normas e regras democráticas que foram possíveis por meio do poder comunicativo

da sociedade civil.  

Além  da  participação,  o  envolvimento  de  suas  equipes,  também  foi  assunto  de

questionamento aos gestores, conforme se observa na figura 16.

Figura 16 - Envolvimento da equipe na elaboração do PDI 2014-2018.
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     Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

Acerca do envolvimento de suas equipes a maioria dos gestores discorda de que não

houve participação de sua equipe. A maioria discorda também que a participação tenha sido

pequena  e  sem  influência;  assim  como  discorda  da  assertiva  que  apontam  para  uma

participação pequena, mas importante, sendo que em ambas as assertivas a neutralidade foi

bastante  representativa.  Quanto  à  assertiva  que  aponta  para  uma  participação  ampla  e

influente, prevalece ainda a discordância,  evidenciado uma participação pouco expressiva de

suas equipes no processo de elaboração do PDI.

Uma vez que a participação dos envolvidos é de fundamental importância, não apenas

para a elaboração,  mas também para o sucesso da PEC, destaca-se os ensinamentos de  J.

Hullier  (1993),  que  defende  o  empoderamento  dos  participantes  como meio  de  construir

discussões verdadeiras, acessíveis e embasadas nos diferentes pontos de vista dos envolvidos,

possibilitando uma negociação “ganha-ganha”, para validade do processo de planejamento

pela via comunicativa.   

Outro  questionamento  acerca  de  divulgação  de  informação  e  envolvimento  das

equipes, feito aos gestores, diz respeito à divulgação da conclusão do PDI, conforme figura

17. 

Figura 17 - Divulgação da conclusão do PDI 2014-2018 para sua equipe.
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Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

A maioria dos gestores discorda de que suas equipes não tomaram conhecimento sobre

a conclusão do PDI. Todavia, concordam que as equipes tenham sido informadas apenas por

meio  eletrônico,  bem  como  por  colegas  envolvidos  no  processo  de  elaboração  do  PDI,

observando-se em ambas as assertivas um número considerável de neutralidade . Já sobre a

afirmativa de que a divulgação foi ampla, a mesma quantidade de respondentes discorda e

concorda, restando assim dúvidas em relação à assertividade desta opção.

Novamente destaca-se a importância do envolvimentos dos interessados para que o

planejamento pela via comunicativa alcance os fins pretendidos. Neste sentido Tewdwr-Jones

e Allmendinger (1998) argumentam que se a promoção do debate for o único benefício da

ação comunicativa, corre-se o risco de que se transforme apenas em uma “loja de falar”. Desta

forma,  é  de  fundamental  importância  o  compartilhamento  das  informações  ao  longo  do

processo, especialmente acerca dos frutos resultantes do processo que os envolvidos ajudaram

a construir.

Em termos práticos a elaboração do PDI 2014-2018 foi embasada em três questões

norteadoras, quais sejam: “Qual a UNIR que Temos?”; “Qual a UNIR que Queremos?”; e “O

Que Fazer para Alcançar a UNIR que Queremos?”, e na busca por respostas a cada uma delas,

foram construídas as três primeiras etapas do PDI (PDI 2014-2018).

Durante os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Elaboração e Coordenação do

PDI 2014-2018, foram realizadas um total de 17 reuniões para organização e execução dos

trabalhos  necessários  à  elaboração do PDI.  Na primeira  etapa,  para responder  a  pergunta

“Qual a Unir que temos?”, a Comissão designada, lançou mão de alguns insumos, como por

exemplo, os dados da auto-avaliação Institucional de 2013 fornecidos pela CPAv no relatório

do Caderno 2 “Contribuições para a Formulação do Plano de Desenvolvimento Institucional –
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Insumos para a Matriz DAFO”, que levantou o ambiente externo e interno da universidade, e

que serviu de base para o levantamento das dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Superior (SINAES), bem como o Relatório de Gestão 2006-2013 (PDI 2014-2018).

Assim,  com intuito  de  entender  está  etapa  do  processo,  os  membros  da  comissão

foram  questionados  acerca  do  tratamento  dado  à  Matriz  DAFO  (Debilidades,  Ameaças,

Fortalezas e Oportunidades) fornecida pela CPAv, conforme figura 18. 

Figura 18 - Tratamento da matriz DAFO fornecida pela CPAv.

Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

O que se observa nesta  questão é  a  prevalência  da neutralidade  nas  respostas  dos

membros  da  comissão.  Na  primeira  assertiva  onde  se  afirma  que  todos  os  membros  da

Comissão trabalharam todos os eixos da matriz, observa-se a concordância da maioria dos

membros,  sendo está  a  assertiva  com a menos neutralidade.  Quando perguntados sobre a

divisão da comissão em quatro grupos de trabalho tem-se uma discordância, mas a grande

maioria  dos  respondentes  optou  pela  neutralidade  em suas  respostas.  Sobre  a  divisão  da

comissão em dois grupos há uma discreta discordância, sendo que também aqui prevalece a

neutralidade. E acerca da afirmação de que a matriz não foi trabalhada pela comissão observa-

se que o número de respondentes que discorda muito da assertiva é o mesmo que manteve-se

neutro na resposta.

O levantamento  e  tratamento  da  Matriz  DAFO é  fundamental  importância  para  o

processo de planejamento, haja vista que possibilita conhecer o ambiente externo e interno da

organização.  A  esse  respeito  Silva  et  al.  (2013),  argumenta  que  a  importância  do

planejamento estratégico reside na possibilidade de análise do ambiente organizacional para a

formulação das estratégias.
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Outra  questão  de  ordem  prática  sobre  os  trabalhos  da  comissão,  diz  respeito  ao

Relatório de Gestão 2006-2013 fornecido pela PROPLAN, que também serviu de insumo para

o trabalho de levantamento da “Unir que temos”, conforme se evidencia na figura 19. 

Figura 19 - Dados fornecidos pela PROPLAN no Relatório de Gestão 2006-2013.

  Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

Quando perguntados sobre os dados fornecidos pelo Relatório de Gestão 2006-2013,

tem-se uma evidente neutralidade dos membros da comissão em suas respostas, sendo esta a

opção da maioria  dos respondentes em todas as assertivas.  Apesar da ampla neutralidade,

observa-se  que  quando  se  afirma  que  os  dados  eram  apenas  financeiros  ou  apenas

acadêmicos, a maioria dos membros que não optou pela neutralidade, discorda das assertivas.

Quando as afirmativas eram de que os dados eram financeiros, acadêmicos e de gestão, ou se

eram  também  relevantes,  a  maioria  dos  respondentes  que  não  optou  pela  neutralidade

concordou com as afirmações.

 Na PEC o grupo responsável  pelos trabalhos  de elaboração do plano é  o GEC e

Souto-Maior (2012) esclarece que um dos papeis desempenhados pelo GEC é justamente a

coleta de informações, que respaldarão os trabalhos ao longo do processo de elaboração.

Em continuidade aos trabalhos na etapa dois a questão respondida foi “Qual a Unir

que queremos?”. Nesta etapa a comunidade acadêmica, bem como a sociedade foi consultada,

por meio da aplicação de questionário, acerca das dimensões previstas na Lei nº 10.861 de 14

de  abril  de  2004,  que  institui  o  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Superior

(SINAES), quais sejam: Ensino, Pesquisa, Extensão, Recursos Financeiros e Orçamentários,

Gestão Acadêmica e Administrativa,  Pessoas,  Infra-estrutura Física e Acadêmica,  Cultura,

Responsabilidade Social e Sustentabilidade; e que serviu de base para os trabalhos dos grupos
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durante o Workshop para a geração de insumos para a terceira etapa dos trabalhos (PDI 2014-

2018).

Na  terceira  etapa  a  questão  posta  foi  “o  que  fazer  para  alcançar  a  Unir  que

queremos?”.  Foi  organizado um Workshop,  que contou com a participação de servidores

técnicos, docentes, bem como com representantes dos discentes, totalizando 106 pessoas, que

compuseram os Grupos de Trabalho (GT), que com base nos insumos produzidos nas etapas 1

e 2, construíram uma ponte com vistas a ligar a situação atual à situação desejada.

Também aqui a participação da Comissão de Elaboração e Coordenação do PDI 2014-

2018 teve fundamental importância, não apenas para organização do processo, mas também

para imprimir aos trabalhos a percepção do grupo que acompanhou os trabalhos de elaboração

e coordenação em sua totalidade. Assim, algumas questões foram submetidas ao crivo deste

grupo  com intuito  de  aprofundamento  sobre  as  atividades  desenvolvidas  nesta  etapa  dos

trabalhos.

A primeira  questão levantada diz respeito ao momento em que o foco de atuação,

missão, visão e valores da Instituição foram definidos, conforme assertivas demonstradas na

figura 20. 

Figura 20 - Momento de definição do foco de atuação, missão, visão e valores.

        Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

Na  análise  das  assertivas  às  respostas  dadas  evidencia-se  que  estas  definições

resultaram tanto do trabalho dos participantes do Workshop, bem como do trabalho de grupos

designados dentre os participantes. Quanto às afirmações de que o foco de atuação, missão,

valores e visão foram definidos pela  comissão observa-se que,  apesar da neutralidade nas

respostas o que prevalece é a discordância.
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Moritz et al. (2012), destaca a importância da definição da missão e dos objetivos que

as Universidades têm perante a sociedade e esclarece que a elaboração do PDI configura-se

em oportunidade para pensar no longo prazo. Destaca-se também que a definição da missão,

objetivos, metas e projetos, integram o rol dos elementos contidos no Decreto nº 9.235 de 15

de dezembro de 2017, como obrigatórios ao PDI.

Outro elemento, objeto de questionamento aos membros da comissão, foi a definição

das metas e estratégias, conforme se observa na figura 21. 

Figura 21 - Momento de definição das metas e estratégias.

      Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

Aqui, acerca da afirmação de que as metas e estratégias tenham sido definidas pela

comissão durante suas reuniões, observa-se a prevalência da neutralidade nas respostas, sendo

que  a  maioria  dos  membros  que  responderam  discorda  da  afirmação.  Todavia,  sobre  as

assertivas  que determinam que as  metas  e  estratégias  tenham sido definidas  por todos os

participantes  do  workshop,  ou  por  grupos  designados  dentre  os  participantes,  nas  duas

afirmativas observa-se o mesmo número de concordância,  sendo que há uma discordância

acerca  da  afirmação  de  que  tenham sido  definidas  por  todos  os  participantes.  Apesar  da

concordância da maioria dos respondentes com duas assertivas, resta claro que as metas e

estratégias foram definidas durante o workshop. Já sobre a definição ter sido após o workshop

pelos gestores há também a discordância da maioria dos membros.

Conforme destacado anteriormente,  a  definição  das  metas  faz  parte  dos  elementos

apresentados pelo  Decreto  nº 9.235/2017 como obrigatório  na elaboração do PDI.  Souto-

Maior (2012) argumenta que para uma organização sustentável e efetiva é salutar a adoção de

uma metodologia que fomente a construção estratégias comunicativas. 
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Uma quarta etapa da elaboração do PDI foi a “Consolidação dos Dados Produzidos

nas  Etapas  Anteriores”,  onde  os  trabalhos  foram  embasados  nas  informações  e  dados

consolidados  e  validados  durante  o  workshop.  Também  aqui  a  atuação  da  Comissão

designada  foi  novamente  essencial,  ficando  a  cargo da  mesma o  trabalho  de  organizar  e

compilar as informações e dados levantados nas etapas anteriores, conforme se observa no

questionamento feito à comissão sobre a compilação dos dados do workshop, evidenciado na

figura 22.

Figura 22 - Compilação dos dados do Workshop.

       Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

Da análise das assertivas questionadas observa-se ampla discordância de que os dados

tenham sido compilados durante o workshop por todo o grupo, bem como após o workshop

pelos  gestores.  Apesar  de  alguns  respondentes  concordarem  que  a  compilação  tenha

acontecido por grupos designados dentre os participantes do workshop, a maioria concorda

que a compilação se deu pela comissão após o workshop, sendo esta a única assertiva onde

não há a prevalência da neutralidade.

Souto-Maior (2012) aponta o Grupo Estratégico-Comunicativo (GEC) como o grupo

responsável  não  apenas  pela  elaboração  do  plano,  mas  também pelo  acompanhamento  e

supervisão de todas as etapas do processo.

Dado o envolvimento da Comissão em todos os trabalhos relacionados ao PDI, e em

todas as fases de sua elaboração, o envolvimento de seus membros foi também decisivo para

os trabalhos necessários à construção da proposta do PDI 2014-2018 submetida à aprovação

do Conselho Universitário (CONSUN), conforme figura 23.
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Figura 23 - Construção da proposta do PDI 2014-2018 submetida ao Conselho.

    Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

Para  elucidar  o  papel  desempenhado  pela  comissão  na  elaboração  da  proposta

submetida à aprovação do CONSUN, seus membros foram questionados acerca da construção

da  proposta.  A maioria  dos  membros  concorda  com as  assertivas  de  que  a  proposta  foi

construída  durante  o  workshop  por  todo  o  grupo,  durante  o  workshop  pela  comissão,  e

durante  o workshop pelos  gestores,  demonstrando certa  confusão sobre esse momento do

processo. A única assertiva em que a maioria dos respondentes discordam é de que a proposta

tenha sido elaborada pelos gestores após o workshop, sendo que nesta questão também se

observa um número elevado de respondentes que optaram pela neutralidade. A pesar  da

ambigüidade das respostas não resta dúvida acerca da importância do papel desempenhado

pelos membros da comissão nesta etapa do processo.

Para Souto-Maior (2012) a preocupação com os detalhes do relatório final da PEC e

sua divulgação devem ser pensados já na primeira etapa do processo e também aqui o GEC é

tido como uma opção viável, haja vista seu envolvimento com o processo.

Com intuito de aclarar as etapas do PDI, assim como suas fontes de dados, o quadro

15 é apresentado com a síntese de cada uma dessas etapas.

Quadro 15: Etapas do Processo de Construção do PDI (2014-2018) e Fontes de Dados.

ETAPAS FONTES DE DADOS

1

A UNIR QUE

TEMOS

(1) Relatório da Autoavaliação Institucional 2013. (2) Levantamento, baseado
nas 10 Dimensões do SINAES (Decreto 5.773/2006) usando como padrão de
agrupamento  a  Matriz  DAFO  (Debilidades,  Ameaças,  Fortalezas  e
Oportunidades) tratadas com análise de conteúdo e uso do aplicativo Atlas TI e
(3)  Dados  extraídos  dos  Relatórios  de  Gestão  2006-2013  (fornecidos  pela
PROPLAN).

2 (1) Consulta Pública por meio da aplicação de questionário para a Comunidade
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ETAPAS FONTES DE DADOS

A UNIR QUE

QUEREMOS

Acadêmica  e  Sociedade,  estruturado  nas  dimensões:  Ensino,  Pesquisa,
Extensão,  Recursos  Financeiros  e  Orçamentários,  Gestão  Acadêmica  e
Administrativa,  Pessoas,  Infraestrutura  Física  e  Acadêmica,  Cultura,
Responsabilidade  Social  e  Sustentabilidade,  com  questões  objetivas  e  uma
opção “outros” subjetiva para o respondente inserir sua resposta quando não
contemplado  pelas  opções  apresentadas  para  a  dimensão.  (2)  Os  resultados
dessa  Consulta  Pública  foram  utilizados  como  insumo  pelos  Grupos  de
Trabalho (GT) no Workshop de Planejamento e Desenvolvimento Institucional,
antes de iniciar a etapa 3.

3

O QUE FAZER

PARA

ALCANÇAR A

UNIR QUE

QUEREMOS

(1)  Trabalho  desenvolvido  por  Grupos  focais  formados  pelas  lideranças  da
UNIR (público total de 150 convidados, servidores da UNIR, representantes de
órgãos e colegiados), em Workshop de Planejamento e Avaliação Institucional,
de  três  dias,  com  a  participação  efetiva  de  106  integrantes:  Reitora,  Vice-
Reitora  e  Assessores;  Conselheiros  Superiores,  incluindo  representantes
discentes;  Diretores  de  Núcleos  e  Campi;  Pró-Reitores  e  Diretores  de  Pró-
Reitorias;  Dirigentes  de  Órgãos  Suplementares;  Chefes  de  Departamento  e
Coordenadores  de  Cursos  de Pós-Graduação;  Membros  da  Comissão PDI  e
Interlocutores de Campi e Núcleos (Portaria 103, 364 e 437/2014/GR/UNIR).
Como insumos para o Workshop, além dos resultados das etapas 1 e 2, os GT
utilizaram,  como  elementos  balizadores  das  discussões,  as  informações
enviadas  pelas  Unidades  Administrativas/Acadêmicas  (Campi  e  Núcleos)
relacionadas  aos  Eixos  e  Indicadores  do  Instrumento  de  Avaliação  Externa
(Portaria MEC nº 92/2014).

4

CONSOLIDAÇÃO 

DOS DADOS 

PRODUZIDOS 

NAS ETAPAS 

ANTERIORES

Informações e dados consolidados e validados no Workshop {produzidos nas
etapas 1, 2 e 3, em forma de documento textual, com base nas Instruções do
MEC – Roteiro para Elaboração do PDI (Sistema Sapiens), Art. 16 do decreto
5.773/2006  e  adequação  da  estrutura  textual  ao  NOVO  Instrumento  de
Avaliação  Externa  para  recredenciamento  Institucional  (Portaria  MEC  nº
92/2014) com base nos 5 eixos e Indicadores e respectivas Dimensões}.

Fonte: Elaborado com informações do PDI 2014-2018 (pag. 21).

O quadro acima apresenta-se como uma estratégia para esclarecer as etapas do PDI,

permitindo  a observação de cada uma das etapas organizadas e executadas, assim como as

fontes de dados para o andamento dos trabalhos e consecução do mesmo.

Corroborando ainda para a clarificação e entendimento do processo de elaboração do

PDI 2014-2018, a figura 24 apresenta, de forma aglutinada, suas etapas.
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Figura 24 - Etapas da elaboração do PDI 2014-2018.

     Fonte: Elaborado a partir do PDI 2014-2018.

Assim como o quadro anterior, também a figura acima é uma estratégia para aclarar as

etapas vencidas na elaboração do PDI 2014-2018, permitindo uma visão geral das etapas e

consequentemente do processo de elaboração do PDI.

Embora o PDI não traga em seu bojo o desdobramento dos objetivos  e metas  em

indicadores,  que  possibilitassem  o  seu  acompanhamento,  os  gestores  foram questionados

ainda sobre a comunicação feita às equipes acerca das metas contidas no PDI, bem como

sobre as ferramentas usadas para envolver as equipes em busca do cumprimento das metas

estabelecidas, conforme se evidencia na figura 25.

Figura 25 - Informação e envolvimento das equipes para o cumprimento das metas do

PDI.

Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

Acerca da informação das equipes sobre as metas  contidas  no PDI,  a  maioria  dos

gestores discorda de que a equipe não tenha sido informada sobre as mesmas, tendo essa

assertiva uma número considerável de neutralidade em suas respostas. A maioria dos gestores

discorda também de que a  divulgação das  metas  tenha  sido ampla,  mas concorda  que as
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informações  tenham chegado até suas equipes através de colegas envolvidos  no processo,

assim como por seu superior imediato.

Em se tratando do envolvimento das equipes em busca do cumprimento das metas

estabelecidas no PDI, verifica-se que o mesmo número de gestores que discorda da afirmação

de que não houve envolvimento de suas equipes para cumprimento das metas, é idêntico ao

número  de  gestores  que  concorda  com a  afirmação.  Todavia,  quando questionados  se  as

ferramentas usadas para a sensibilização da equipe tenham sido reuniões, oficinas, ou várias

ferramentas, há ampla discordância de que essas ferramentas tenham sido empregadas para

sensibilizar as equipes em prol do cumprimento das metas do PDI 2014-2018, observando-se

também aqui um número considerável de neutralidade nas respostas dos gestores.

Uribe Riviera (1995) argumenta que a ação comunicativa ocorre da disposição dos

atores em perseguirem as metas de um plano de ação construído com base em um acordo

mútuo. Dada sua importância, Souto-Maior (2012) a PEC inclui, além do planejamento, uma

abordagem voltada ao “fazejamento” cujo intuito é a gestão das estratégias formuladas.

Os gestores foram perguntados ainda sobre como foi realizado o acompanhamento das

metas  pela  sua  equipe,  bem  como  sobre  a  periodicidade  do  acompanhamento  realizado,

conforme figura 26. 

Figura 26 - Acompanhamento e periodicidade do acompanhamento das metas do

PDI 2014-2018.

 Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

Sobre o acompanhamento realizado a maioria dos gestores concorda que sua equipe

não fez acompanhamento das metas do PDI. E discordam de que foram definidos “donos”

para cada uma das metas; de que foram realizadas reuniões para checagem das metas; e de

que o acompanhamento das metas foi amplo e feito por toda a equipe.

Quanto à periodicidade do acompanhamento realizado a maioria dos gestores reafirma

que  não  houve  acompanhamento  das  metas,  bem  como  discordam  de  que  tenha  havido
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reuniões  semanais,  mensais,  ou mesmo anuais  com a  finalidade  de  acompanhamento  das

metas estabelecidas no PDI 2014-2018.

Borges e Araújo (2001) destacam que, conduzido da forma correta, o planejamento

estratégico  configura-se  como  uma  forma  de  interferência  na  realidade  a  favor  do

desenvolvimento da organização. Neste sentido o acompanhamento das metas traçadas deve

permear o processo e servir de ferramenta para medir e comparar o que foi planejamento, com

o que de fato foi alcançado, possibilitando assim, a ação em prol do resultado desejado.

Alem  das  questões  fechadas  a  Comissão  também  foi  solicitada  a  responder  uma

questão aberta acerca de sua percepção sobre a importância do PDI para a universidade. Da

análise das respostas observa-se que, apesar dos respondestes terem citado o papel legal do

PDI  e  que  se  trata  de  um  documento  obrigatório,  assim  como  o  fato  de  que  expressa

identidade da instituição sua filosofia, princípios e diretrizes, em sua maioria destaca-o como

sendo uma ferramenta de planejamento e acompanhamento, assim como uma ferramenta de

gestão estratégica essencial e imprescindível para o direcionamento da instituição, ou seja,

para que se possa definir os caminhos a seguir para melhoria da universidade.  E que por

apresentar metas e objetivos a serem alcançados, pode ser ainda um balizador para as decisões

futuras com vistas a vencer as limitações  e os obstáculos que precisam ser ultrapassados.

Todavia,  os  respondentes  também chamam atenção  para o fato  de que o PDI precisa  ter

continuidade,  ser  mais  bem discutido  e  elaborado,  com ampla  divulgação  e  participação,

envolvendo as pessoas, para que entendam seu papel no planejamento da universidade e que o

super-dimensionamento  das  metas  acadêmicas  torna  o  PDI  um  balizador,  mas  sem  a

confiança necessária.

Assim  como  os  membros  da  comissão,  também  os  gestores  foram  solicitados  a

responder uma questão aberta para expor sua percepção sobre a importância do PDI para a

Unir. Os gestores também citam o foco do ato formal dado ao PDI 2014-2018, além do fato

de que tenha sido elaborado de forma “apressada” em virtude do tempo e que a participação

dos servidores foi pequena, pois quando participativo é um excelente instrumento de gestão.

Destacam ainda a frustração diante das dificuldades na implementação das metas. Boa parte

dos gestores define o PDI como a forma de planejamento da Unir, possuindo importante papel

para o controle e acompanhamento das políticas institucionais, sendo de grande importância

para  o  desenvolvimento  da  universidade.  E  ainda,  o  PDI  pode  auxiliar  na  governança

organizacional  ajudar  a  instituição  a  desenvolver  novas  competências,  melhorar  seu

desempenho e alcançar maiores desafios. Os gestores destacam ainda que o PDI é o fluxo a

ser seguido, mas é necessário um planejamento e projetos passíveis de realização, que seja
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amplamente  discutido  e  revisto de  acordo com as  necessidades  e  realidade,  com vistas  a

auxiliar a instituição que depende, e muito, de recursos externos. Por fim, destaca-se que é

necessário se criar um ambiente interativo para estas discussões e um espírito corporativo no

sentido de agregar os interesses em comuns. Que o objetivo seja o alcance das metas e da

visão, o cumprimento da missão e amadurecimento dos atores.

Além dos questionamentos feitos à Comissão do PDI e aos gestores, discutidos acima,

também as atas de reunião da Comissão do PDI 2014-2018, foram objetos se análise com

vistas  ao  levantamento  dos  trabalhos  realizados  por  seus  membros  na  organização  e

elaboração  do  PDI.  Dentre  os  assuntos  discutidos  e  tratados  pela  comissão  destaca-se  a

distribuição de atividades e responsabilidades para o andamento dos trabalhos; a divulgação

do  PDI  a  todos  os  públicos  interessados;  apresentação  e  análise  dos  dados  colhidos  no

Relatório de Auto-avaliação pela CPAv; diálogo com os interlocutores dos Campi e Núcleos;

organização do Workshop e elaboração do relatório final do PDI para inserção no sistema e-

MEC.

Embora o grupo de gestores pesquisado concorde que suas equipes não tenham feito

acompanhamento das metas estabelecidas no PDI, outro documento analisado foi o Relatório

Integral (2015-2017) da Avaliação Institucional Interna da Fundação Universidade Federal de

Rondônia, elaborado pela  a CPAv e que aglutina todas as avaliações realizadas de 2015 a

2018, cujos dados foram obtidos por meio da aplicação de questionário. A avaliação realizada

pela CPAv contempla um esforço no sentido de acompanhar  as metas  do PDI,  todavia a

própria CPAv reconhece que “. [...] não existe no PDI 2014-2018 a denominação de setores

responsáveis  para  o alcance  dos  objetivos  e  metas;  e  muitas  metas  ali  propostas  não são

mensuráveis,  trazendo  a  impossibilidade  de  afirmar  o  quanto  do  PDI  2014-2018  foi

executado” (AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, 2018, p. 37).

Todavia, mesmo não tendo as equipes, pelo menos em sua maioria, acompanhado o

cumprimento das metas do PDI, e a CPAv reconhecido a falta de mecanismo para mensuração

das metas estabelecidas, o relatório apresenta, para os anos de 2014 a 2017, dados relativos ao

acompanhamento das metas com base no levantamento feito por meio de planilhas enviadas

por e-mail aos setores. Apresenta ainda uma série de levantamentos sobre a percepção dos

servidores e alunos acerca das dimensões do SINAES.

Embora não faça parte do processo de elaboração do PDI, a Portaria nº 1.316 de 17 de

novembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União nº 221, de 18 de novembro de 2016,

que aprova o recredenciamento da Unir, foi também objeto de análise do estudo em questão.

Da  análise  da  portaria,  observa  o  fechamento  de  um  processo,  o  recredenciamento  da
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Universidade  por  um  período  de  cinco  anos,  embasado  dentre  outras  coisas,  pela

conformidade  do  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  apresentado;  mais  que  isso  o

documento trás em seu bojo o cumprimento de um dos objetivos do PDI, proporcionando à

Universidade colher os frutos de seus esforços.

A figura 27 demonstra a relação observada entre os documentos analisados e os eixos

determinados pela Portaria nº 92/2014 do MEC, eixos esses adotados para a estrutura do PDI

2014-2018.

Figura 27 - Relação dos Documentos Analisados e os Eixos do PDI

  Fonte: Dados da pesquisa. 2018.

A  figura  acima  foi  elaborada  a  partir  da  utilização  da  ferramenta  Atlas  Ti,  que

possibilitou, através da seleção dos documentos analisados, mapear e demonstrar a relação

existente entre os documentos analisados e os eixos instituídos pela Portaria nº 92/2014 e que

serviram de base para a estrutura do PDI 2014-2018.

A seção a seguir apresenta a metodologia utilizada para elaboração do PDI 2014-2018.

5.3 Estrutura do PDI atual evidenciando a metodologia utilizada para sua elaboração

A estrutura do PDI 2014-2018 foi construída com base na legislação vigente, visto que a

Lei nº 10.861 de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

(SINAES), estabelece as dimensões institucionais obrigatórias, dentre as quais se destaca a

missão e o plano de desenvolvimento institucional.

O Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017, que revogou o Decreto nº 5.773 de

2006,  dispõe  sobre  o  exercício  das  funções  de  regulação,  supervisão  e  avaliação  das

instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no
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sistema federal de ensino, e estabelece em seu artigo 21 os elementos mínimos que o PDI

deve conter.

A estrutura do PDI sofreu influência ainda da Portaria nº 92, de 31 de janeiro de 2014

que aprova os indicadores de avaliação institucional externa para os atos de credenciamento e

recredenciamento. Assim, a Comissão do PDI 2014-2018, observou a adequação necessária

entre a estrutura legalmente instituída e os eixos indicadores, conforme se observa no próprio

PDI.

A Comissão teve, porém, cuidado em produzir uma coerência entre a estrutura legal
e os “Eixos e Indicadores” previstos para o Novo Instrumento de Avaliação Externa
para fins de RECREDENCIAMENTO de instituições,  recentemente publicado na
Portaria  92/2014  e  demais  documentos  de  avaliação  previstos  pelo  INEP  e
divulgados em 2014 (PDI 2014-2018, p. 25).

Assim, a estrutura do PDI 2014-2018 levou em consideração as exigências legalmente

previstas no artigo 16, do já revogado Decreto nº 5.773 de 2006, adequadas aos eixos da

portaria nº 92 de 2014. O quadro abaixo ilustra os eixos contidos no PDI, conforme aprovados

na Portaria nº 92, bem como a coerente adequação, de cada uma das dimensões institucionais

previstas pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES).

Quadro 16 - Adequação das Dimensões do SINAES aos Eixos do PDI.

EIXOS DO PDI 
Portaria nº 92/2014-MEC

DIMENSÕES DO SINAES
Lei nº 10.861/2004

Eixo  1 –  Planejamento  e  Avaliação
Institucional

VIII - Planejamento e Avaliação.

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
I - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional;
III - Responsabilidade Social da Instituição.

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
II - Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão;
IV - Comunicação com a Sociedade;
IX - Política de Atendimento aos Discentes.

Eixo 4 – Políticas de Gestão
V - Políticas de Pessoal;
VI - Organização e Gestão da Instituição;
X - Sustentabilidade Financeira.

Eixo 5 – Infraestrutura VII - Infraestrutura física.

Fonte: elaborado com base no PDI e na legislação.

Uma vez que a estrutura do PDI 2014-2018 também observou as determinações dos

elementos mínimos contidas no artigo 21 do Decreto nº 9.235 de 2017, encontram-se ainda

em  sua  estrutura,  elementos  como  Perfil  Institucional,  Contextualização  do  Estado  de

Rondônia,  Histórico de  Desenvolvimento  da Universidade  Federal  de Rondônia  e  Projeto

Pedagógico Institucional.

A metodologia utilizada para a construção do PDI 2014-2018 combinou a metodologia

para  elaboração  de  planejamento  estratégico  com  adaptações  para  trabalhos  em  grandes
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grupos, usando-se como parâmetro as questões norteadoras, quais sejam: “Qual a Unir que

temos?”; “Qual a Unir que queremos?” e “O que fazer para alcançar a Unir que queremos?”

(PDI 2014-2018).

Assim,  a  metodologia  utilizada  para  o  PDI,  foi  a  construção  conjunta  com  o

envolvimento  e  vivência  dos  participantes  baseadas  na  Tecnologia  Social  para  Soluções

Sistemáticas de Problemas,  que a partir  das atividades  de sentir e presenciar,  possibilita  a

criação (PDI 2014-2018).

Trata-se de uma “tecnologia social” para transformar a realidade, seja no mundo dos
negócios, governos ou sociedade civil. Adotando o processo U, segundo os autores,
o indivíduo ou uma equipe parte de um problema crítico e cria soluções efetivas
(SCHRAMER21, 2006, apud PDI 2014-2018, p. 25). 

Na terceira etapa, durante a realização do Workshop, foi construído um painel com as

questões norteadoras, com intuito de dar visibilidade às construções do grupo e gerar reflexão,

para,  a  partir  dos  insumos que possibilitaram o levantamento  da “Unir  que temos”,  e  do

consenso da “Unir que queremos”, construir a ponte de ligação “de onde se está” para “onde

se deseja chegar” (PDI 2014-2018).

A figura 28 demonstra a metodologia utilizada para a construção do PDI 2014-2018 da
Unir. 

Figura 28: Metodologia do Plano de Desenvolvimento Institucional da Unir

     Fonte: PDI 2014-2018 (pag. 23).

21 SCHRAMER, C. Otto. Excerpt from: THEORY U: Leading from the Emerging Future. Presencing as a Social
Technology of Freedom: Introduction. 2006 (DRAFT). Disponível em http://www.ottoscharmer.co . Acesso em
02/05/2014.
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À luz do que preconiza Souto-Maior (2012) a  análise  da figura 28 demonstra que

vários são os elementos apresentados tanto na metodologia utilizada na elaboração do PDI

2014-2018, assim como na abordagem PEC. Dos elementos comuns destacam-se a análise do

ambiente; missão, valores e visão; questões estratégicas. Entretanto, vale frisar que duas das

etapas  de  grande  importância  para  a  abordagem PEC,  não  são  observadas  na  figura  que

sintetiza a metodologia utilizada no PDI, quais sejam: a preparação e a gestão, coordenação e

avaliação.

O próximo item apresenta a metodologia proposta para a revisão do PDI da Unir, com

vistas à construção de um plano que capaz de conduzir a Universidade para o planejamento e

alcance dos objetivos desejados.

5.4 Proposta de metodologia para revisão do PDI com a abordagem PEC 

O PDI da Unir foi uma construção conjunta com base em experiências anteriores sem,

contudo, seguir uma metodologia pré-definida e validada pela Universidade.

O estudo em questão se propõe justamente a apresentar,  com base na proposta  de

Planeação Estratégica e Comunicativa de Souto-Maior (2012) uma metodologia que possa ser

validada,  utilizada  e  aprendida  pela  Instituição  ao  longo  dos  anos,  com  intuito  de

envolvimento  e  comprometimento  dos  interessados,  não  apenas  durante  o  processo  de

elaboração, mas também, e principalmente, durante o acompanhamento e monitoramento dos

resultados.

A proposta apresentada leva em consideração as 9 (nove) etapas da PEC, divididas em

5 (cinco) fases, adaptadas à realidade da Universidade, assim como o PDI 2014-2018, com

vista à maximização dos resultados desejados.

Na PEC a primeira etapa é denominada “Preparação” e é o momento de preparar a

organização para o processo que está por vir.  Nesta etapa serão expostas as razões para a

planeação e os interessados serão sensibilizados sobre a importância do processo, o Grupo

Estratégico-Comunicativo  (GEC)  será  designado,  os  acordos  acerca  do  processo  e  sua

estruturação serão celebrados, os participantes serão capacitados, assim como serão coletadas

informações que poderão ser usadas em outras etapas do processo.

Na  proposta  apresentada  a  etapa  de  preparação  será  mantida,  e  será  também

denominada de preparação, uma vez que é justamente o que se pretende nesta etapa: preparar

a universidade para o processo de planejamento. Aqui o primeiro passo deve ser a designação
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do GEC, pela administração superior, para que este grupo possa coordenar o processo. A

sensibilização dos interessados é de fundamental importância nesta etapa e deverá contar com

o apoio dos Gestores, que por sua vez sensibilizarão suas equipes sobre a importância do

processo.  O GEC será responsável  ainda  por  conduzir  as  reuniões  para  a  celebração dos

acordos sobre a abrangência e o horizonte da PEC, disponibilidade logística e financeira, bem

como a capacitação dos participantes e a coleta de informações.

No quadro 17 observa-se os passos da etapa 1 adaptados para a Unir.

Quadro 17 - Passos da Etapa 01 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3 4 5

1
Preparação

Designação  do
GEC

Sensibilização
dos interessados

Reunião  de
celebração  dos
acordos

Capacitação dos
participantes

Coleta  de
Informações

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012) e do PDI 2014-2018.
 

O quadro  17 apresenta  os  passos  da primeira  etapa,  denominada  de  “preparação”.

Souto-Maior  (2012)  esclarece  que  nesta  etapa  a  organização  precisa  ter  clareza  sobre  os

motivos  para se dedicar  ao processo PEC, e que o comprometimento  dos dirigentes  é de

fundamental importância para o andamento dos trabalhos.

Da análise dos dados levantados observa-se a nomeação de uma comissão responsável

pela elaboração e coordenação do PDI 2014-2018. A proposta apresentada é de que o GEC

seja o grupo responsável pela coordenação dos trabalhos e destaca-se que Souto-Maior (2012)

aponta este grupo não apenas como coordenador, mas também como supervisor de todas as

etapas do processo.

O GEC será responsável ainda por capacitar e sensibilizar os participantes, que é um

passo fundamental  para a  PEC, haja  visto se tratar  de uma abordagem participativa,  pois

segundo Habermas (2012) e Oliveira (2008) a linguagem, e conseqüente a participação, não é

arena  neutra,  e  sim,  instrumento  capaz  de  legitimar  as  relações  sociais  e  proporcionar  o

entendimento que se busca por meio do agir comunicativo.

A segunda etapa  da PEC é destinada  ao resgate  de sua história,  à  clarificação  do

mandato e construção do perfil da Instituição, com intuito de conhecer sua evolução histórica

e sua identidade.

No PDI também se observa o histórico do desenvolvimento  da Universidade,  bem

como o perfil institucional, mas não se tem evidências de atividade voltada ao mandato.

A proposta apresentada também exclui o mandato da etapa 2 uma vez que, por se

tratar  da  revisão  de  leis,  normas  e  regulamentos,  tornaria  o  processo  demasiadamente
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enfadonho e demorado, dispersando os participantes e comprometendo decisões importantes a

serem  tomadas.  Por  se  tratar  de  uma  Instituição  Pública  a  maioria  dos  participantes  do

processo está  familiarizada  com a legislação e  suas alterações.  O resgate  histórico,  assim

como a construção, ou mesmo a revisão do perfil serão mantidos, os quais serão conduzidos

pelo GEC, com a realização de grupos focais a partir das informações coletadas na primeira

etapa,  bem  como  com  o  envolvimento  dos  interessados,  especialmente  os  que  estão  na

Universidade há mais tempo.

Observa-se no quadro 18 os passos da etapa 2 adaptados para a Unir.

Quadro 18 - Passos da Etapa 02 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2
2

História e Perfil
Resgate histórico Construção/Revisão do 

perfil

       Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012) e do PDI 2014-2018.

O  quadro  18  apresenta  os  passos  da  etapa  2  da  PEC  e  integra  a  identidade

organizacional. Neste passo do processo é importante envolver as pessoas que estão há mais

tempo na organização, haja vista o conhecimento que possuem da organização, conhecendo,

muitas vezes em detalhes sua história e informações que nem sempre estão registradas. Solto-

Maior (2012) adverte que este é o momento para compreender não apenas a história e cultura

da organização, mas também de seu entorno.

A terceira etapa da PEC trata-se da Análise dos Exigentes. Na PEC aqui é o momento

para  a  identificação  dos  stakeholders  internos  e  externos  à  Universidade,  ou  seja,  todos

aqueles que influenciam, ou são influenciados pela Universidade.

Não foi identificada no PDI uma etapa dedicada exclusivamente à análise, ou mesmo

ao  levantamento  dos  stakeholders,  muito  embora  tenha  havido  uma  preocupação  no

envolvimento dos servidores, alunos e comunidade em sua elaboração.

Nesta etapa a proposta é que sua denominação seja alterada para “Levantamento dos

Stakeholders”, por ser uma denominação de fácil entendimento e compreensão. Propõe- se

ainda a manutenção da denominação de stakeholders, ao invés de exigentes como é usada na

PEC, visto a familiaridade do termo na universidade. Como stakeholders internos destacam-se

os servidores, os alunos, os prestadores de serviço, como stakeholders externos tem-se, por

exemplo,  outros  órgãos  governamentais,  o  MEC,  a  CAPES,  servidores  de  outras

Universidades, órgãos de controle e a sociedade. Na coordenação e execução desta etapa deve

haver  um esforço no sentido,  não apenas  de identificação deste  público,  mas também no
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levantamento  de seus  interesses,  do apoio  que  podem dar  à  universidade  e  como podem

influenciá-la. Uma vez que o grupo focal é a técnica indicada para a construção dessa etapa,

sugere-se que a mesma seja realizada juntamente com a etapa 2.

No quadro 19 apresenta-se os passos da etapa 3 adaptados para a Unir.

Quadro 19 - Passos da Etapa 03 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3 4
3

Levantamento dos
Stakeholders

Identificação  dos
Stakeholders

Levantamento  de
seus interesses

Levantamento  do
tipo  de  apoio  que
podem
proporcionar

Levantamento  de
como  podem
influenciar  a
Universidade

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012) e do PDI (2014-2018).

A etapa 3 é dedica ao levantamento dos stakeholders da universidade. Nesta etapa é

importante levantar os grupos e pessoas que possuem algum interesse na universidade, quais

são  seus  interesses,  assim  como  o  apoio  e  a  influência  que  podem  exercer  sobre  a

universidade.

Na elaboração  do PDI  observa-se  um esforço  no sentido  de  envolver  os  diversos

públicos da universidade,  todavia,  propõe que este esforço seja  organizado em uma etapa

definida e com todos os passos elencados, haja vista que o envolvimento e participação dos

stakeholders  que imprimirá no processo a qualidade  de um processo comunicativo.  Neste

sentido citando Pfeffer e Salancik (1978), Schiavoni et al. (2013) argumenta que a geração de

resultados aceitos pelos stakeholders é o que proporcionará efetividade a organização, que é

gerada a partir do entendimento e gerenciamento dos interesses dos mesmos. Corroborando

com este pensamento tem-se também os ensinamentos de Souto-Maior (2012) que aponta que

a premissa para o sucesso das organizações sem fins lucrativos é justamente o levantamento e

entendimento destes grupos.

A etapa 4 da PEC também integra a identidade da organização e é a etapa onde será

clarificada a missão e a visão, bem como serão mapeados os valores da Unir. Na PEC, Souto-

Maior  argumenta  que  nesta  etapa  pode-se  também  construir  uma  declaração  de  visão,

deixando sua definição para a etapa 8, após o desenvolvimento dos objetivos.

No PDI a missão, valores e visão foram objetos de discussão e definição durante o

workshop de gestão organizado e que contou com 106 participantes.

Propõe-se a manutenção da construção da visão nesta etapa, assim como os passos

destinados  à  missão  e  identificação  dos  valores,  com  intuito  de  melhor  aproveitar  as

discussões inerentes a este momento do processo, e justamente por isso, a sugestão é que seja
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realizada por meio de grupo focal que também pode ser conduzida juntamente com as etapas

2 e 3.

No quadro 20 tem-se os passos da etapa 4 adaptados para a Unir.

Quadro 20 - Passos da Etapa 04 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3
4

Missão, Valores e
Visão

Clarificação  da
missão

Identificação  dos
valores

Construção da visão

         Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012) e do PDI (2014-2018).

Na etapa 4 será o momento para clarificar a missão, levantar os valore e construir uma

visão de futuro para a Unir. O dados demonstram que no PDI estes passos foram vencidos no

workshop organizado pela Unir. A proposta é que esta seja uma etapa definida e organizada

pelo GEC para que de fato os interessados possa se debruçar e dialogar sobre cada um dos

passos propostos. Souto-Maior (2012) argumenta que a construção da missão não deve ficar a

cargo apenas dos dirigentes e sim nascer de um processo de interação e argumentação. O

autor  destaca  ainda  que  os  valores  devem  corresponder  ao  ponto  de  vista  de  toda  a

organização e delimitar sua conduta.

A  quinta  etapa  da  PEC  é  a  análise  ambiental  externa  à  organização.  Aqui  a

preocupação  precípua  é  a  identificação  das  ameaças  e  oportunidades  do  ambiente  não

controlado pela Universidade, e sua organização em rol de prioridades. Essa etapa faz parte

do diagnóstico  ambiental  com vistas  ao  aproveitamento  das  oportunidades,  bem como ao

enfrentamento das ameaças.

No PDI 2014-2018 o levantamento das ameaças e oportunidades foi realizado pela

CPAv antes  mesmo do início  do processo de elaboração  do mesmo,  e  seus  dados foram

disponibilizados à comissão organizadora por meio do Caderno 2 CPAv – Contribuições para

a Formulação do Plano de Desenvolvimento Institucional: insumos para a Matriz DAFO.

Para esta etapa a proposta é que o diagnóstico do ambiente externo para levantamento

das ameaças  e  oportunidades  seja  realizado durante o processo de elaboração do PDI,  na

sequência proposta. Essa proposta leva em consideração, não apenas a coerência do processo,

mas também o aproveitamento do envolvimento dos participantes, assim como uma melhor

visualização e entendimento do processo como um todo. Nesta etapa propõe-se a mudança de

sua  nomenclatura  para  “Levantamento  do  Ambiente  Externo”,  por  se  tratar  de  uma

nomenclatura  mais  simples,  e  que  se  acredita  será  mais  bem  aceita  e  entendida  pela

universidade. Além do levantamento dos elementos do ambiente externo mantém-se ainda a
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organização dos mesmos em ordem de prioridade. Nesta etapa a técnica proposta é a Técnica

de  Grupo  Nominal,  que  permite  a  obtenção  de  um  amplo  leque  de  ideias,  discuti-las,

organizá-las e priorizá-las.

Observa-se no quadro 21 os passos da quinta etapa da PEC adaptados para a Unir.

Quadro 21 - Passos da Etapa 05 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3
5

Levantamento do
Ambiente Externo

Levantamento  das
ameaças do ambiente
externo

Levantamento  das
oportunidades  do
ambiente externo

Priorização  das
ameaças  e
oportunidades

         Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012) e do PDI (2014-2018).

A  quinta  etapa  da  PEC  é  destinada  ao  levantamento  do  ambiente  externo  à

Universidade,  suas  ameaças,  oportunidades  e  organização  das  mesmas  em  ordem  de

prioridade.

Os  dados  analisados  demonstram  que  no  PDI  2014-2018  esse  levantamento  foi

realizado pela CPAv e disponibilizado à comissão como insumo para elaboração da Matriz

DAFO. A proposta é que esta etapa do processo seja organizada e executada pelo GEC na

sequência proposta pela PEC, haja vista o engajamento e esclarecimento dos interessados.

Souto-Maior (2012) adverte para a confusão dos participantes, uma vez que, o que para um

pode ser uma oportunidade, para outro pode ser uma ameaça, e que é justamente nas reuniões

organizadas  pelo  GEC que  se  encontra  a  possibilidade  de  diálogo  e  esclarecimento  dos

participante.

Na PEC a sexta etapa é Análise Organizacional Interna, é semelhante à anterior, sendo

que aqui, o ambiente explorado é o ambiente controlado pela organização. Nesta etapa são

levantadas  as  forças  e  fraquezas  da organização,  as  quais  são organizadas  em um rol  de

prioridades.

No PDI 2014-2018 a análise do ambiente interno é realizada pela CPAv juntamente

com o levantamento do ambiente externo e também disponibilizada à comissão organizadora

por meio do Caderno 2 CPAv. Aqui são levantados os elementos do ambiente interno da

Universidade, e diferentemente da PEC, são denominados debilidades e fortalezas.

Nesta etapa também se propõe a alteração de sua nomenclatura para “Levantamento

do Ambiente Interno”, assim como todos os passos são semelhantes á proposta apresentada

para a etapa anterior, e deve ocorrer na mesma dinâmica da etapa anterior. A designação dos

elementos desta etapa será mantida conforme adotados pela universidade, pela familiaridade

já existente com os termos debilidades e fortalezas. A organização dos elementos segundo sua
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prioridade também será mantida. Destaca-se aqui que o facilitador que estiver na condução

dos trabalhos precisa deixar claro para os participantes as peculiaridades de cada ambiente.

Abaixo o quadro 22 apresenta os passos da etapa 6 adaptados para a Unir.

Quadro 22 - Passos da Etapa 06 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3
6

Levantamento do
Ambiente Interno

Levantamento  das
debilidades  do
ambiente interno

Levantamento  das
fortalezas  do
ambiente interno

Priorização  das
debilidades  e
fortalezas

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012) e do PDI (2014-2018).

Na etapa 6 o ambiente levantado será o interno à Universidade onde serão levantadas

as debilidades e fortalezas e que pode ser conduzida pelo GEC juntamente com os trabalhos

de levantamento do ambiente externo.

Assim como na etapa 5, na etapa 6 Souto-Maior (2012) também chama atenção para a

confusão que pode haver entre as fortalezas e debilidades do ponto de vista dos participantes e

o diálogo e esclarecimentos possibilitados nas reuniões serão necessários aos esclarecimentos

para elaborações de uma lista de debilidades e fortalezas construída a partir do consenso. 

A sétima etapa da PEC é a Matriz SWOT e Questões Estratégicas. A Matriz deve ser

organizada a partir das ameaças, oportunidades, forças e fraquezas levantadas e organizadas

nas etapas 5 e 6. Com base na Matriz SWOT são elaboradas as questões estratégicas.

No  PDI  a  Matriz  foi  construída  pela  comissão  designada,  a  partir  dos  insumos

fornecidos pela CPAv, e é designada pelo acrônimo DAFO (debilidades, ameaças, fortalezas e

oportunidades), cujas informações foram disponibilizadas aos participantes do workshop para

a construção dos desafios estratégicos.

Para esta etapa a proposta é manter a Matriz com o acrônimo DAFO, uma vez que já é

utilizada pela Universidade há vários anos e sua alteração não apenas causaria confusão aos

envolvidos,  assim  como  dificultaria  comparações  com  os  levantamentos  anteriores.  A

elaboração das questões estratégicas também será mantida, uma vez que serão utilizadas para

a construção das estratégias na próxima etapa.

Nesta etapa a técnica proposta é a Análise de Campo de Força em que, com base nas

forças que impulsionam a Universidade pra frente e nas forças que a  puxam pra trás,  os

participantes  construam as  questões  estratégicas  que devem ter  a  forma de perguntas  que

levem a ações e devem começar, preferencialmente, com “como” ou “de que maneira”. 

No quadro 23 observa-se os passos da etapa 7 adaptados para a Unir.
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Quadro 23 - Passos da Etapa 07 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2
7

Matriz DAFO e
Questões Estratégicas

Construção  da  Matriz
DAFO

Identificação  das
Questões Estratégicas

       Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012) e do PDI (2014-2018).

Os  dois  passos  da  etapa  7  são  destinados  à  construção  da  Matriz  DAFO  e  das

identificação das questões estratégicas. Os dados levantados revelam que a matriz DAFO do

PDI foi trabalhada pela comissão.

Propõe-se que esta etapa seja organizada e conduzida pelo GEC após o levantamento

dos  ambientes  externo  e  interno  da  Universidade.  A  proposta  visa  também  ao  ganho

proporcionado pelo envolvimento dos participantes e, consequentemente, enriquecimento do

diálogo. Neste sentido Cruz (2002) esclarece que a aplicação da Matriz DAFO configura-se

uma  vantagem  para  a  organização,  ao  passo  que  possibilita  o  aproveitamento  das

oportunidades para enfrentar os obstáculos impostos pelas ameaças.

Assim,  os  esclarecimentos  e  discussões  proporcionados  pelas  reuniões  organizadas

pelo GEC fomentam a construção de uma Matriz consensual, a partir da qual será possível a

identificação e organização das questões estratégicas.

Na PEC a etapa 8 é denominada Estratégias e Plano de Ações. Esta etapa é constituída

por cinco passos. Primeiramente, são trabalhadas as estratégias, que podem ser conduzidas de

duas maneiras. Pode-se elaborar pré-estratégias elaboradas a partir de propostas gerais para

resolver  as  questões  estratégicas,  assim  como  pode  ser  elaborada  ações  estratégicas

relacionadas diretamente com o cruzamento das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

levantadas na etapa anterior. 

Na PEC o passo seguinte desta etapa é a identificação dos obstáculos às estratégias e

corresponde ao levantamento dos obstáculos que a organização enfrentará na implementação

das estratégias  elaboradas; eles devem ser organizados em rol,  priorizando-se aqueles que

impactam mais de uma estratégia, o que pode ser feito por meio de votação. O passo seguinte

é justamente o levantamento das ações específicas para remover os obstáculos, ou seja, ações

que a organização deve tomar para viabilizar uma estratégia impactada por algum obstáculo.

Da comparação entre  as  estratégias  e  a  lista  de  ações  para remoção dos  obstáculos  deve

emergir os temas estratégicos, que serão combinados com as questões estratégicas.

O quarto passo da oitava etapa é justamente a elaboração do Plano de Ações, com

intuito de garantir a implementação das estratégias formuladas. Aqui as estratégias devem ser
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desdobradas em ações específicas, com metas, prazos, objetivos, recursos, indicadores, e que

podem ser agrupados em projetos estratégicos.

No  PDI  não  é  possível  observar  todos  os  passos  contidos  nesta  etapa  da  PEC.

Observa-se  que  a  partir  dos  insumos  das  etapas  anteriores  foram elaborados  os  Eixos,  e

Desafios  Estratégicos,  com  objetivos  e  metas,  a  partir  dos  quais  foi  elaborado  o  Mapa

Estratégico de Objetivos Institucionais.

Nesta  etapa,  dada  sua  complexidade,  a  proposta  é  que  se  mantenham  os  passos

contidos na PEC, sendo que a formulação das pré-estratégias deve ser conduzida a partir das

questões  estratégicas,  com vistas a  privilegiar  os desafios mais  significativos  e  sinérgicos

entre si. Propõe-se ainda, que assim como na PEC, o Plano de Ações seja desmembrado em

projetos, facilitando não apenas o entendimento, mas também sua gestão. 

No quadro 24 evidencia-se os passos da oitava etapa adaptados para a Unir.

Quadro 24 - Passos da Etapa 08 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3 4 5

8
Estratégias e

Plano de Ações

Estratégias para
resolver  as
questões
estratégicas

Levantamento
dos  obstáculos
às estratégias

Ações  para
remover  os
obstáculos  às
estratégias

Elaboração  do
Plano de Ações

Desmembramento
do  Plano  de
Ações  em
Projetos
estratégicos

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012) e do PDI (2014-2018).

A oitava  etapa  é  composta  por  5 passos onde serão elaboradas  as estratégias  para

solução das  questões  estratégicas,  serão  levantados  os  possíveis  obstáculos  às  estratégias,

serão pensadas as ações para remoção desses obstáculos, elaborado o plano de ações e seu

desmembramento em projetos estratégicos. Para  Souto-Maior  (2012)  a  etapa  8  é  uma  das

mais  importantes  da  PEC  pois  é  justamente  aqui  que  serão  traçadas  as  estratégias  que

conduzirão à organização ao futuro deseja.

Os dados analisados demonstram que as estratégias e metas do PDI foram definidas

durante o workshop. A proposta é que o GEC coordene esta etapa a partir da organização do

material  levantado e organizado na etapa 7. Souto-Maior (2012) aponta que as estratégias

podem ser fruto de um processo organizado, mas que também podem surgir espontaneamente

da interação dos participantes e que o GEC será justamente o grupo responsável por organizar

as  ideias  e  debates  em  busca  de  diálogo  e  consenso  para  o  plano  de  ações  e  projetos

estratégicos.

A  nona  e  última  etapa  da  PEC  é  dedicada  às  providências  necessárias  ao

acompanhamento  do que foi planejado,  sendo que as lições a  serem aprendidas  é o mais
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importante nesta etapa. Na PEC recomenda-se que antes do primeiro passo desta etapa, deve

acontecer  a  celebração  da  conclusão  do  Plano  Estratégico-Comunicativo,  e  avaliação  do

processo construído, o que pode ser realizada em reunião agendada pelo GEC.

 Na PEC o primeiro passo da etapa 9 é a Gestão e Coordenação do Plano de Ações,

através  do  acompanhamento  contínuo  de  implementação  das  ações.  A  abordagem  PEC

apresenta o GEC como possibilidade para uma unidade de gestão do plano, visto que sua

familiaridade com o plano será favorável à sua execução, bem como seu comprometimento

com a implementação também é alta. A PEC apresenta ainda três modelos para a gestão do

plano,  quais  sejam:  gestão  hierárquica  funcional,  gestão  matricial  e  gestão  de  questões

estratégicas.

Um segundo passo desta etapa é a Avaliação do processo PEC e dos resultados do

Plano de Ações. Acerca da avaliação do processo PEC a indicação é de convocação de uma

reunião onde o GEC simplesmente pergunta aos participantes o que funcionou e o que não

funcionou em seu processo de elaboração. Ainda neste passo da PEC é realizada a avaliação

dos resultados parciais  do plano de ações, com base nos critérios de eficiência,  eficácia e

efetividade e que pode ser ex-ante e ex-post, cuja responsabilidade pode ser de um membro

interno ou externo à organização, mista ou participativa comunitária. Acerca dos indicadores

a PEC recomenda que sejam construídos com a participação das lideranças da organização, e

que podem ser divididos em objetivos, para medir variáveis que se apresente em escalas, e

subjetivos, para a medição da percepção.

Esta etapa possui ainda um terceiro passo destinado à Revisões do processo PEC e do

Plano de Ações.

Da  análise  do  PDI  2014-2018,  observa-se  que  vários  objetivos  e  metas  foram

estabelecidos, em cada um dos cinco eixos determinados pela legislação e considerados pela

Universidade no processo de elaboração. Todavia, não se observa no documento aprovado

pelo  CONSUN nenhum  mecanismo  para  mensuração  e  acompanhamento  das  metas

estabelecidas.

A proposta apresentada contempla todos os passos apresentados na PEC, pois  sem o

esforço para o acompanhamento daquilo que foi planejado, para que se possa colher os reais

frutos de sua execução, bem como as lições que serão aprendidas, os benefícios serão parciais

e a possibilidade das correções necessárias, fica prejudicada.

Assim, conforme se observa na PEC a proposta é de que o GEC seja transformado em

uma equipe de acompanhamento e gestão do Plano de Ações dos projetos elaborados, cujo

modelo  de  gestão  será  o  matricial,  uma  vez  que  este  modelo  privilegia  justamente  o
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agrupamento das questões estratégicas e ações em projetos estratégicos. Já para a avaliação do

processo PEC a proposta é que seja conduzida também pelo GEC, mas apenas quando da

preparação para um novo processo de planejamento, com vista a avaliar exatamente o que

funcionou e o que não funcionou no planejamento anterior ao longo de sua execução.

Para  avaliação  dos  resultados  parciais  do  processo  PEC  a  proposta  é  que  seja

conduzida pelo responsável por cada um dos projetos elaborados, de forma ex-post, cujos

indicadores serão elaborados sob a coordenação do GEC com a participação dos gestores da

Universidade.

Embora  a  PEC  não  estipule  um  momento  exato  para  a  realização  da  revisão  do

processo PEC e do plano de ações, propõe se que a revisão do plano seja conduzida pelo GEC

quando da realização de um novo processo de planejamento.  Já para o plano de ações  a

proposta é que seja revisado anualmente pelo responsável por cada um dos projetos, sob a

coordenação do GEC.

No quadro 25 observa-se os passos da etapa 9 adaptados para a Unir.

Quadro 25 - Passos da Etapa 09 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3
9

Gestão,
Coordenação e

Avaliação

Gestão  e
Coordenação  do
Plano de Ações  pelo
GEC

Avaliação  dos
resultados  parciais
pelo  responsável  por
cada projeto

Revisão  do  plano  de
ações  coordenada
pelo GEC

Fonte: elaborado a partir de Souto-Maior (2012) e do PDI (2014-2018).

A etapa 9 é a última etapa da PEC e os esforços aqui empreendidos serão no sentido

de gerir e coordenar o plano de ações, avaliar os resultados dos projetos e revisar o plano de

ações.

Os  dados  levantados  e  analisados  demonstram  que  os  esforços  para  divulgação,

envolvimento e acompanhamento das metas traçadas no PDI foram pequenos, e em muitos

casos, inexistentes. Nesta etapa propõe-se que o GEC seja o grupo responsável pela condução

desta etapa, haja vista seu envolvimento e trabalho na organização e elaboração do plano.

Souto-Maior (2012) também defende o GEC como uma opção viável para o grupo que fará a

gestão, coordenação e avaliação da PEC, e destaca o alto grau de comprometimento deste

grupo  com  os  resultados  buscados,  assim  como  a  redução  da  descontinuidade  entre  a

elaboração e gestão do plano construído.

Vale  destacar  que  a  partir  da  análise  do  PDI  2014-2018  a  proposta  apresentada

considera e valoriza o trabalho que vem sendo feito pela Universidade na elaboração de seu

Plano  de  Desenvolvimento  Institucional,  haja  vista  a  preocupação  na  manutenção  de



103

nomenclaturas  familiarizadas  pela  comunidade  acadêmica,  a  exemplo  da  substituição  de

termos como “análise dos exigentes” e “matriz SWOT.

Outra  vantagem  destacada  na  proposta  é  a  preocupação  com  a  gestão  e  o

acompanhamento  do  plano  traçado,  pois  é  justamente  da  execução,  acompanhamento  e

avaliação  do  plano  que  será  possível  alcançar  a  visão  de  futuro  construída  para,  e  pela,

universidade, assim como o aprendizado proporcionado pelos esforços empreendidos para a

realização daquilo que foi planejado.

A  figura  29  sintetiza  todas  as  etapas  da  proposta  de  Planeação  Estratégica  e

Comunicativa pensadas para a Unir.

No próximo item serão apresentadas as considerações finais do estudo.
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Figura 29 - Proposta de Metodologia para elaboração do PDI da UNIR.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.
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A figura 29 apresenta as nove etapas da metodologia proposta, pensadas e adaptadas

para a UNIR. Cada uma das etapas contém as inclusões e exclusões com vista à tornar a

metodologia aplicável à realidade da universidade, assim como a relação existente entre as

etapas e a necessidade de retroalimentação do ciclo de planejamento,  sendo, justamente o

movimento  no  sentido  de  retorno  às  informações  e  ao  processo  que  proporcionará  a

Universidade o aprendizado e as vantagens provenientes das boas práticas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A administração Pública, tem passado, ao longo das ultimas décadas, por inúmeras

mudanças. No arcabouço das mudanças intentadas destaca-se a busca da eficiência e eficácia,

assim como a consolidação de alguns princípios, como por exemplo, a impessoalidade e o

formalismo, com vistas ao alcance dos resultados esperado pelas sociedades, ou seja, de sua

efetividade.

Na esteira das transformações ocorridas na Administração Pública encontram-se as

Universidades,  cujo  ambiente  organizacional,  reconhecidamente  complexo,  necessita  de

servidores cada vez mais capacitados, bem como técnicas e instrumentos capazes de conduzir

essas instituições ao pleno atendimento das demandas sociais.

Dentre  os  instrumentos  que  vão  ao  encontro  da  necessidade  organizacional  de

efetividade,  destaca-se  o  planejamento  estratégico,  capaz  de  auxiliar  não  apenas  no

levantamento  e  conhecimento  do  ambiente  encontrado  nas  Instituições,  assim  como  na

construção de um plano para as ações necessárias ao alcance do futuro desejado.

Na Unir, a única instituição pública de ensino superior do Estado de Rondônia, com

uma estrutura  multicampi,  a  necessidade  de  planejamento  é  flagrante,  haja  visto  a  pouca

experiência da Instituição nesta seara, assim como a falta de um modelo que, levando em

consideração suas peculiaridades, possa ser testado, validado e aprendido pela Universidade.

Além de concentrar sua construção no diálogo, o foco da PEC privilegia também as

ações  em  busca  do  que  precisa  ser  feito,  conduzindo  ao  aprendizado.  Assim,  além  do

planejamento outra preocupação da PEC é com o fazer, ou seja, a concretização daquilo que

foi planejado. Não se trata aqui de afirmar que a PEC “cai como uma luva” para a Unir, mas é

justamente na possibilidade de aprendizado e adequação, que essa metodologia corrobora com

as mudanças buscadas pela Universidade.

Outra vantagem destacada na metodologia proposta, diz respeito à possibilidade de

acompanhamento e gestão dos objetivos e metas estabelecidas. A ênfase dada aos critérios de

eficiência, eficácia e efetividade no processo de avaliação da PEC, permitindo que os próprios

resultados, planejados e alcançados, retro-alimentem o sistema corroborando com o processo

de aprendizagem, de suma importância para a Universidade.

Da crescente relevância do planejamento estratégico, para a Administração Pública e

para as universidades; assim como das vantagens de uma metodologia centrado no diálogo e

no entendimento, é que se assenta a contribuição da metodologia proposta.
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As melhorias factíveis pela elaboração e execução de um Plano de Desenvolvimento

Institucional, pensado para a Unir, vai ao encontro da construção de um plano capaz de fazer

frente às necessidades institucionais, não apenas para traçar os rumos a serem seguidos, mas

principalmente  para  o  acompanhamento  e  aprendizado  daquilo  que  foi  mapeado  como

importante e crucial para o alcance da Universidade planejada para o futuro.

O objetivo geral perseguido pelo estudo foi a proposição de uma metodologia para

revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Rondônia a

partir  da Teoria  da  Ação  Comunicativa  de  Jürgen  Habermas  (1987) e  abordagem  de

Planeação  Estratégica  e  Comunicativa  (PEC)  de  Souto-Maior  (2012),  o  qual  entende-se

alcançado por meio do processo de análise e comparação do PDI com a abordagem PEC de

Souto-Maior (2012) e que resultou na proposta apresentada no item 5.4, sintetizada na figura

29.

As  limitações  do  estudo  evidenciaram-se  pela  dificuldade  no  levantamento  das

informações  acerca  do  PDI  2014-2018  e  na  falta  de  um  histórico  das  experiências  da

Universidade na elaboração deste instrumento.

Assim,  recomenda-se  novas  pesquisas  com  intuito  de  levantar  e  avaliar  as  novas

experiências da Universidade nesta seara, a exemplo do PDI 2018, e em um futuro próximo, a

implementação da metodologia proposta, se a Universidade assim o desejar.
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8 APÊNDICES

APÊNDICE I: Formulário aos Membros da Comissão

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Mestranda: Edileuza Cristina Da Roza
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Mariluce Paes de Souza

Tema: PLANEAÇÃO ESTRATÉGICA E COMUNICATIVA: metodologia para revisão do
Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Rondônia
Objetivo:  Propor metodologia para revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional da
Universidade  Federal  de  Rondônia  a  partir  da  Teoria  da  Ação  Comunicativa  de  Jürgen
Habermas (1987)  e abordagem de Planeação Estratégica e Comunicativa  (PEC) de Souto-
Maior (2012).

Formulário aos Membros da Comissão 

Nome:  
Campus:  

Marque as afirmações a seguir considerando: 

1 - Discordo muito; 2 - Discordo parcialmente; 3 – Neutra; 4 - Concordo; 5 - Concordo muito.
Como você avalia a decisão de elaboração do PDI 2014-2018? 1 2 3 4 5

Apenas o cumprimento de uma exigência legal.      
Uma oportunidade de envolvimento dos interessados.      
Uma oportunidade para discutir a Universidade.      
De suma importância para o futuro da Universidade.      

Como você avalia a designação dos membros da comissão? 1 2 3 4 5

Uma oportunidade para poucos.      
Prezou pela representatividade.      
Envolveu os representantes legítimos.      
Democrática e participativa.      

Como  você  avalia  o  convite  à  participação  da  comunidade  no
processo de elaboração do PDI 2014-2018? 1 2 3 4 5
Divulgado apenas no âmbito da Universidade.
Divulgado em um curto espaço de tempo.
Divulgado em poucos locais fora da Universidade.
Amplamente divulgado e em tempo hábil. 

Como você avalia o envolvimento da comunidade na elaboração do
PDI 2014-2018? 1 2 3 4 5

Envolvimento pequeno e sem representatividade.      
Envolvimento considerável, mas sem representatividade.      
Envolvimento e representatividade consideráveis.      
Amplo envolvimento e representatividade.      
Quais os dados fornecidos pela PROPLAN no Relatório de Gestão 1 2 3 4 5
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2006-2013?

Apenas dados financeiros.
Apenas dados acadêmicos.
Dados financeiros, acadêmicos e de gestão.
Dados financeiros, acadêmicos e de gestão, relevantes.
Em que momento e por quem foi definido o foco de atuação, missão,
visão e valores?

1 2 3 4 5
Durante as reuniões por toda a Comissão.
Durante as reuniões por grupos desmembrados da Comissão.
Durante o Workshop por todos os participantes.
Durante o Workshop por grupos designados dentre os participantes.
7) Em que momento e por quem foram definidas as estratégias e as
metas?

1 2 3 4 5
Durante as reuniões por toda a Comissão.
Durante o Workshop por todos os participantes.
Durante o Workshop por grupos designados dentre os participantes.
Após o Workshop pelos gestores.
8) Como foram trabalhados os dados da matriz DAFO fornecida pela
CPAv?

1 2 3 4 5
Toda a Comissão trabalhou todos os eixos da matriz.
A Comissão foi dividida em 4  grupos e cada um trabalhou um eixo
da Matriz.
A Comissão foi dividida em 2 grupos e um grupo trabalhou o eixo
internos e o outro o eixo externo da Universidade.
A matriz DAFO não foi trabalhada pela Comissão.
9) Como foram compilados os dados do Workshop?

1 2 3 4 5
Durante o Workshop por todo o grupo.
Durante o Workshop por grupos designados dentre os participantes.
Após o Workshop pela Comissão.
Após o Workshop pelos Gestores.
10) Como foi construída a proposta do PDI 2014-2018 submetida ao
Conselho?

1 2 3 4 5
Durante o Workshop por todo o grupo.
Durante o Workshop pela Comissão do PDI.
Durante o Workshop pelos gestores.
Após o Workshop pelos gestores.

Qual sua percepção sobre a importância do PDI para a Universidade?
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APENDICE II: Formulário aos Gestores

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Mestranda: Edileuza Cristina Da Roza
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Mariluce Paes de Souza

Formulário aos Gestores

Nome:  
Campus:

Marque as afirmações a seguir considerando: 

Considere:  1–  Discordo  muito;  2-  Discordo  parcialmente;  3-  Neutra,  4-  Concordo;  5  –
Concordo muito.

Como você avalia a decisão de elaboração do PDI 2014-2018?
1 2 3 4 5

Apenas o cumprimento de uma exigência legal.      
Uma oportunidade de envolvimento dos interessados.      
Uma oportunidade para discutir a Universidade.      
De suma importância para o futuro da Universidade.      

2)  Como  você  avalia  o  convite  à  participação  da  comunidade  no
processo de elaboração do PDI 2014-2018? 1 2 3 4 5
Divulgado apenas no âmbito da Universidade.
Divulgado em um curto espaço de tempo.
Divulgado em poucos locais fora da Universidade.
Amplamente divulgado e em tempo hábil. 

3) Como você avalia o envolvimento da comunidade na elaboração do
PDI 2014-2018? 1 2 3 4 5

Envolvimento pequeno e sem representatividade.      
Envolvimento considerável, mas sem representatividade.      
Envolvimento e representatividade consideráveis.      
Amplo envolvimento e representatividade.      
4) Como você avalia a divulgação do PDI para sua equipe? 1 2 3 4 5
Não tomaram conhecimento acerca do processo.
Foram informados apenas por meios eletrônicos.
Foram  informados  por  meios  eletrônicos  e  colegas  de  trabalho
envolvidos no processo.
A divulgação no Campus foi ampla e feita através de vários canais.
5) Como você avalia o envolvimento da equipe na elaboração do PDI
2014-2018? 1 2 3 4 5
Não houve participação de membros de minha equipe.
Participação pequena e sem influência direta no processo.
Participação pequena, mas importante e de grande influência.
Ampla participação e influência no processo de elaboração.
6)  Como você  avalia a divulgação da conclusão do PDI 2014-2018
para sua equipe? 1 2 3 4 5
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A equipe não tomou conhecimento acerca da conclusão do PDI.
A equipe foi informada apenas por meios eletrônicos.
A equipe  foi  informada  por  meios  eletrônicos  e  por  colegas  de
trabalho envolvidos no processo de elaboração.
Houve ampla divulgação para a equipe sobre a conclusão do PDI.
7)  Em  que  momento  sua  equipe  foi  informada  acerca  das  metas
contidas no PDI 2014-2018? 1 2 3 4 5
A equipe não foi informada sobre suas metas do PDI.
A equipe foi informada por colegas envolvidos no processo.
A equipe foi informada por seu superior imediato.
Houve ampla divulgação no Campus sobre as metas estabelecidas
no PDI 2014-2018.
8) Qual a ferramenta usada para envolver a equipe para o alcance
das metas estabelecidas no PDI? 1 2 3 4 5
Não houve envolvimento da equipe para o cumprimento das metas
estabelecidas.
Foram  realizadas  reuniões  para  sensibilização  acerca  da
importância das metas estabelecidas.
Foram realizadas oficinas para explicação de cada uma das metas.
Várias  ferramentas  foram  utilizadas  para  criar  na  equipe  o
sentimento de comprometimento e pertencimento sobre as metas.
9) Como foi feito o acompanhamento das metas pela equipe?

1 2 3 4 5
Não houve acompanhamento das metas por parte da equipe.
Foram definidos “donos” para cada uma das metas.
Foram realizadas reuniões para a checagem das metas.
O acompanhamento das metas foi feito de forma ampla e por toda a
equipe.
10) Qual a periodicidade das reuniões de acompanhamento das metas
da equipe? 1 2 3 4 5
Não houve acompanhamento das metas por parte da equipe.
As reuniões foram realizadas semanalmente.
As reuniões foram realizadas mensalmente.
As reuniões foram realizadas anualmente.

Qual sua percepção sobre a importância do PDI para a Universidade?
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APÊNDICE III: Produto Técnico - Proposta de Intervenção

Programa: Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP)

Mestranda: Edileuza Cristina da Roza

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Mariluce Paes de Souza

Título: Planeação Estratégica e  Comunicativa:  metodologia para revisão do Plano de

Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Rondônia

Data da Defesa: 18/12/2018

Unidade responsável pela intervenção: Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)

Introdução

Segundo Boyne (2002), o ambiente organizacional do setor público difere, em vários

aspectos,  do  ambiente  organizacional  encontrado  no  setor  privado;  imprimindo  às

organizações publicas, um ambiente organizacional mais complexo. Dentre as organizações

públicas destacam-se as universidades.

Neste  sentido  Moritz  et  al.  (2012)  argumenta  que  os  desafios  impostos  às

Universidades brasileiras trazem consigo a necessidade de pensar a organização do ponto de

vista  de  sua  missão  e  objetivos  junto  à  sociedade  e  que  o  Plano  de  Desenvolvimento

Institucional (PDI) configura-se em oportunidade para pensar no longo prazo.

Para a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) o PDI, além de ser uma exigência

legal, configura-se em instrumento consolidador dos procedimentos e planejamento de ações,

sendo  que  seu  processo  de  construção  estabelece  o  envolvimento  de  toda  comunidade

acadêmica,  viabilizando  de forma integrada  um plano que  sistematiza  o  planejamento  da

Instituição para os próximos cinco anos (PDI, 2014).

Nesta seara, destaca-se que o atual PDI da UNIR foi elaborado em um contexto de

premente  necessidade  de  organização  e  planejamento  de  suas  atividades,  bem como dos

caminhos a serem perseguidos pela Instituição rumo ao futuro desejado, haja vista o cenário

político e administrativo vivido em um passado recente pela mesma.

Assim, mesmo tendo sua elaboração pautada pela legislação vigente, bem como por

ferramentas credenciadas, algumas questões foram levantadas, não apenas para análise do PDI

elaborado em 2014, mas também para melhoria dos planos futuros. Como exemplo, cita-se a

discreta participação da comunidade acerca do questionário disponibilizado no sítio eletrônico

da  Universidade;  a  realização  do  levantamento  dos  ambientes  externo  e  interno  da

Universidade  em momento  diverso  da  elaboração  do Plano;  e  a  falta  de  envolvimento  e
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acompanhamento  das  metas  traças  no  PDI,  conforme  apontado  pelo  grupo  de  gestores

pesquisado.

Neste  sentido,  a  proposta  apresentada  tem suas  bases  na  abordagem de  Planeação

Estratégica e Comunicativa (PEC) de Souto Maior (2012), centralizando sua construção no

diálogo, privilegiando também as ações em busca do que precisa ser feito, conduzindo ao

aprendizado.

Proposta de metodologia para revisão do PDI com a abordagem PEC 

O estudo em questão  apresenta,  com base na proposta  de Planeação Estratégica  e

Comunicativa de Souto-Maior (2012) uma metodologia que possa ser validada, utilizada e

aprendida  pela  Instituição  ao  longo  dos  anos,  com  intuito  de  envolvimento  e

comprometimento  dos  interessados,  não  apenas  durante  o  processo  de  elaboração,  mas

também, e principalmente, durante o acompanhamento e monitoramento dos resultados.

A proposta apresentada leva em consideração as 9 (nove) etapas da PEC, divididas em

5 (cinco) fases, adaptadas à realidade da Universidade, assim como o PDI 2014-2018, com

vista à maximização dos resultados desejados.

A primeira etapa é denominada “Preparação” e é o momento de preparar a organização

para o processo que está por vir. Nesta etapa serão expostas as razões para a planeação e os

interessados  serão  sensibilizados  sobre  a  importância  do  processo,  o  Grupo  Estratégico-

Comunicativo (GEC) será designado, os acordos acerca do processo e sua estruturação serão

celebrados, os participantes serão capacitados, assim como serão coletadas informações que

poderão ser usadas em outras etapas do processo.

No quadro 1 observa-se os passos da etapa 1 adaptados para a Unir.

Quadro 1 - Passos da Etapa 01 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3 4 5

1
Preparação

Designação do
GEC

Sensibilização
dos interessados

Reunião de
celebração dos

acordos

Capacitação dos
participantes

Coleta de
Informações

A segunda etapa  da PEC é destinada  ao resgate  de sua história,  à  clarificação  do

mandato e construção do perfil da Instituição, com intuito de conhecer sua evolução histórica

e sua identidade. A proposta exclui o mandato da etapa 2 uma vez que, por se tratar da revisão

de leis, normas e regulamentos, tornaria o processo demasiadamente enfadonho e demorado,

dispersando os participantes e comprometendo decisões importantes a serem tomadas.

Observa-se no quadro 2 os passos da etapa 2 adaptados para a Unir.
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Quadro 2 - Passos da Etapa 02 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2

2
História e Perfil

Resgate histórico Construção/Revisão do
perfil

       

A terceira etapa da PEC trata-se da Análise dos Exigentes, sendo o momento para a

identificação dos stakeholders internos e externos à Universidade, ou seja, todos aqueles que

influenciam,  ou  são  influenciados  pela  Universidade.  Nesta  etapa  a  proposta  é  que  sua

denominação seja alterada para “Levantamento dos Stakeholders”, por ser uma denominação

de fácil entendimento e compreensão, com a qual a Universidade já tem familiaridade.

 No quadro 3 apresenta-se os passos da etapa 3 adaptados para a Unir.

Quadro 3 - Passos da Etapa 03 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3 4
3

Levantamento dos
Stakeholders

Identificação dos
Stakeholders

Levantamento de
seus interesses

Levantamento do
tipo de apoio que

podem
proporcionar

Levantamento de
como podem
influenciar a
Universidade

A etapa  4 integra a  identidade  da organização e  é  a etapa  onde será clarificada  a

missão e a visão, bem como serão mapeados os valores da Unir. Propõe-se a manutenção da

construção da visão nesta etapa, assim como os passos destinados à missão e identificação dos

valores, com intuito de melhor aproveitar as discussões inerentes a este momento do processo,

e justamente por isso, a sugestão é que seja realizada por meio de grupo focal que também

pode ser conduzida juntamente com as etapas 2 e 3.

No quadro 4 tem-se os passos da etapa 4 adaptados para a Unir.

Quadro 4 - Passos da Etapa 04 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3
4

Missão, Valores e
Visão

Clarificação da
missão

Identificação dos
valores

Construção da visão

A  quinta  etapa  da  PEC  é  a  análise  ambiental  externa  à  organização.  Aqui  a

preocupação  precípua  é  a  identificação  das  ameaças  e  oportunidades  do  ambiente  não

controlado pela Universidade, e sua organização em rol de prioridades. Essa etapa faz parte

do diagnóstico  ambiental  com vistas  ao  aproveitamento  das  oportunidades,  bem como ao

enfrentamento das ameaças.
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Para esta etapa propõe-se que o diagnóstico do ambiente externo para levantamento

das ameaças  e  oportunidades  seja  realizado durante o processo de elaboração do PDI,  na

sequência proposta. Essa proposta leva em consideração, não apenas a coerência do processo,

mas também o aproveitamento do envolvimento dos participantes, assim como uma melhor

visualização e entendimento do processo como um todo. Nesta etapa propõe-se a mudança de

sua  nomenclatura  para  “Levantamento  do  Ambiente  Externo”,  por  se  tratar  de  uma

nomenclatura  mais  simples,  e  que  se  acredita  será  mais  bem  aceita  e  entendida  pela

universidade. Além do levantamento dos elementos do ambiente externo mantém-se ainda a

organização dos mesmos em ordem de prioridade. Nesta etapa a técnica proposta é a Técnica

de  Grupo  Nominal,  que  permite  a  obtenção  de  um  amplo  leque  de  ideias,  discuti-las,

organizá-las e priorizá-las.

Observa-se no quadro 5 os passos da quinta etapa da PEC adaptados para a Unir.

Quadro 526 - Passos da Etapa 05 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3
5

Levantamento do
Ambiente Externo

Levantamento das
ameaças do ambiente

externo

Levantamento das
oportunidades do
ambiente externo

Priorização das
ameaças e

oportunidades

         

Na PEC a sexta etapa é Análise Organizacional Interna, e é semelhante à anterior,

sendo que aqui, o ambiente explorado é o ambiente controlado pela organização. Nesta etapa

são levantadas as forças e fraquezas da organização, as quais são organizadas em um rol de

prioridades.

Nesta etapa também se propõe a alteração de sua nomenclatura para “Levantamento

do Ambiente Interno”, assim como todos os passos são semelhantes á proposta apresentada

para a etapa anterior, e deve ocorrer na mesma dinâmica da etapa anterior. A designação dos

elementos desta etapa será mantida conforme adotados pela universidade, pela familiaridade

já existente com os termos debilidades e fortalezas. A organização dos elementos segundo sua

prioridade também será mantida. Destaca-se aqui que o facilitador que estiver na condução

dos trabalhos precisa deixar claro para os participantes as peculiaridades de cada ambiente.

Abaixo o quadro 6 apresenta os passos da etapa 6 adaptados para a Unir.

Quadro 6 - Passos da Etapa 06 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3
6

Levantamento do
Ambiente Interno

Levantamento das
debilidades do

ambiente interno

Levantamento das
fortalezas do

ambiente interno

Priorização das
debilidades e

fortalezas
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A sétima etapa da PEC é a Matriz SWOT e Questões Estratégicas. A Matriz deve ser

organizada a partir das ameaças, oportunidades, forças e fraquezas levantadas e organizadas

nas etapas 5 e 6. Com base na Matriz SWOT são elaboradas as questões estratégicas.

Para esta etapa a proposta é manter a Matriz com o acrônimo DAFO, uma vez que já é

utilizada pela Universidade há vários anos e sua alteração não apenas causaria confusão aos

envolvidos,  assim  como  dificultaria  comparações  com  os  levantamentos  anteriores.  A

elaboração das questões estratégicas também será mantida, uma vez que serão utilizadas para

a construção das estratégias na próxima etapa.

Nesta etapa a técnica proposta é a Análise de Campo de Força em que, com base nas

forças que impulsionam a Universidade pra frente e nas forças que a  puxam pra trás,  os

participantes  construam as  questões  estratégicas  que devem ter  a  forma de perguntas  que

levem a ações e devem começar, preferencialmente, com “como” ou “de que maneira”. 

No quadro 7 observa-se os passos da etapa 7 adaptados para a Unir.

Quadro 7 - Passos da Etapa 07 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2
7

Matriz DAFO e
Questões Estratégicas

Construção da Matriz
DAFO

Identificação das
Questões Estratégicas

       

A etapa 8 é denominada Estratégias e Plano de Ações. Esta etapa é constituída por

cinco passos. Primeiramente, são trabalhadas as estratégias. O passo seguinte desta etapa é a

identificação dos obstáculos às estratégias e corresponde ao levantamento dos obstáculos que

a  organização  enfrentará  na  implementação  das  estratégias  elaboradas;  eles  devem  ser

organizados em rol, priorizando-se aqueles que impactam mais de uma estratégia, o que pode

ser  feito  por  meio  de  votação.  O  passo  seguinte  é  justamente  o  levantamento  das  ações

específicas para remover os obstáculos,  ou seja, ações que a organização deve tomar para

viabilizar uma estratégia impactada por algum obstáculo. Da comparação entre as estratégias

e a lista de ações para remoção dos obstáculos deve emergir os temas estratégicos, que serão

combinados com as questões estratégicas. O quarto passo é a elaboração do Plano de Ações,

com  intuito  de  garantir  a  implementação  das  estratégias  formuladas.  Aqui  as  estratégias

devem  ser  desdobradas  em  ações  específicas,  com  metas,  prazos,  objetivos,  recursos,

indicadores, e que podem ser agrupados em projetos estratégicos.

Nesta  etapa,  dada  sua  complexidade,  a  proposta  é  que  se  mantenham  os  passos

contidos na PEC, sendo que a formulação das pré-estratégias deve ser conduzida a partir das

questões  estratégicas,  com vistas a  privilegiar  os desafios mais  significativos  e  sinérgicos
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entre si. Propõe-se ainda, que assim como na PEC, o Plano de Ações seja desmembrado em

projetos, facilitando não apenas o entendimento, mas também sua gestão. 

No quadro 8 evidencia-se os passos da oitava etapa adaptados para a Unir.

Quadro 8 - Passos da Etapa 08 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3 4 5

8
Estratégias e

Plano de Ações

Estratégias para
resolver as
questões

estratégicas

Levantamento
dos obstáculos
às estratégias

Ações para
remover os

obstáculos às
estratégias

Elaboração do
Plano de Ações

Desmembramento
do Plano de
Ações em
Projetos

estratégicos

A nona e última etapa é dedicada às providências necessárias ao acompanhamento do

que foi planejado, sendo que as lições a serem aprendidas é o mais importante nesta etapa. Na

PEC recomenda-se que antes do primeiro passo desta etapa, deve acontecer a celebração da

conclusão  do Plano Estratégico-Comunicativo,  e  avaliação  do processo  construído,  o  que

pode ser realizada em reunião agendada pelo GEC.

 O primeiro passo da etapa 9 é a Gestão e Coordenação do Plano de Ações, através do

acompanhamento contínuo de implementação das ações. A abordagem PEC apresenta o GEC

como possibilidade para uma unidade de gestão do plano, visto que sua familiaridade com o

plano será favorável à sua execução, bem como seu comprometimento com a implementação

também é alta. Um segundo passo desta etapa é a Avaliação do processo PEC e dos resultados

do  Plano  de  Ações.  Esta  etapa  possui  ainda  um terceiro  passo  destinado  à  Revisões  do

processo PEC e do Plano de Ações.

A proposta apresentada contempla todos os passos apresentados na PEC, pois  sem o

esforço para o acompanhamento daquilo que foi planejado, para que se possa colher os reais

frutos de sua execução, bem como as lições que serão aprendidas, os benefícios serão parciais

e a possibilidade das correções necessárias, fica prejudicada.

Assim, conforme se observa na PEC a proposta é de que o GEC seja transformado em

uma equipe de acompanhamento e gestão do Plano de Ações dos projetos elaborados, cujo

modelo  de  gestão  será  o  matricial,  uma  vez  que  este  modelo  privilegia  justamente  o

agrupamento das questões estratégicas e ações em projetos estratégicos. Já para a avaliação do

processo PEC a proposta é que seja conduzida também pelo GEC, mas apenas quando da

preparação para um novo processo de planejamento, com vista a avaliar exatamente o que

funcionou e o que não funcionou no planejamento anterior ao longo de sua execução.

Embora  a  PEC  não  estipule  um  momento  exato  para  a  realização  da  revisão  do

processo PEC e do plano de ações, propõe se que a revisão do plano seja conduzida pelo GEC
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quando da realização de um novo processo de planejamento.  Já para o plano de ações  a

proposta é que seja revisado anualmente pelo responsável por cada um dos projetos, sob a

coordenação do GEC.

A etapa 9 é a última etapa da PEC e os esforços aqui empreendidos serão no sentido

de gerir e coordenar o plano de ações, avaliar os resultados dos projetos e revisar o plano de

ações.

No quadro 9 observa-se os passos da etapa 9 adaptados para a Unir.

Quadro 9 - Passos da Etapa 09 adaptados para a Unir.

Etapa
Passos

1 2 3
9

Gestão,
Coordenação e

Avaliação

Gestão e
Coordenação do

Plano de Ações pelo
GEC

Avaliação dos
resultados parciais

pelo responsável por
cada projeto

Revisão do plano de
ações coordenada

pelo GEC

Destaca-se que a partir da análise do PDI 2014-2018 a proposta apresentada

considera e valoriza o trabalho que vem sendo feito pela Universidade na elaboração de seu

Plano  de  Desenvolvimento  Institucional,  haja  vista  a  preocupação  na  manutenção  de

nomenclaturas  familiarizadas  pela  comunidade  acadêmica,  a  exemplo  da  substituição  de

termos como “análise dos exigentes” e “matriz SWOT.

Outra vantagem que se destaca é a preocupação com a gestão e o acompanhamento do

plano traçado, pois é justamente da execução, acompanhamento e avaliação do plano que será

possível  alcançar  a  visão  de  futuro  construída  para,  e  pela,  universidade,  assim  como  o

aprendizado proporcionado pelos esforços empreendidos para a realização daquilo que foi

planejado.
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