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PLANO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS - CASO 3A

TEMA 3 – A Organização e o seu Meio Envolvente

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DA PAF 3A

Comentário ao Ponto 1) do caso:
A relevância do planeamento e análise estratégica é tanto maior quanto maior for a
qualidade com que os gestores o fazem.

Na actualidade é um lugar-comum afirmar que os empreendedores de sucesso são
aqueles que souberam bem planear as estratégias das empresas que dirigem. O
planeamento é necessário para o empresário que pretende criar um negócio e para
aquele que já dirige uma empresa, que é o caso do novo administrador.

Se em teoria a elaboração de um plano e análise estratégica é simular para a
generalidade das empresas, na prática não funciona bem assim. Como sabemos o
planeamento estratégico é o processo através do qual a organização se mobiliza para
formular as suas estratégias, orientadas para o mercado, estabelecer e desdobrar metas e
elaborar planos de acção para atingi-las, considerando os ambientes interno, externo,
actual e futuro (prospectiva – antecipar a acção).

Mas como as empresas não têm todas o mesmo mercado, as metas empresariais não são
tão iguais assim de empresa para empresa, e os ambientes em que as empresas se
inserem também diferem, quanto mais não seja pelo facto das empresas também serem
diferentes umas das outras. Daqui resulta que desenvolver um planeamento e análise
estratégica para uma organização sem fins lucrativos não é necessariamente igual a uma
empresa (não se diferencia a especificidade das organizações sem fins lucrativos das
empresas públicas).

Também a facilidade ou a dificuldade de realizar o planeamento estratégico de uma
organização muitas vezes está ligada à dinâmica do sector no qual ela actua. Alguns
sectores são de tecnologia intensiva, outros nem tanto, em alguns a concorrência é
muito dinâmica, em outros menos, alguns dependem de conhecimentos específicos,
outros não. Enfim, o sector de actuação da empresa e os cenários nos quais este sector
está inserido podem definir o grau de dificuldade para se definir um posicionamento
estratégico que diferencie a empresa. Estes factos também contribuem para diferenciar
as organizações.
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Um administrador de organizações sem fins lucrativos deve possuir, além da
preocupação económica, uma preocupação social e uma capacidade de trabalhar em
equipa para poder executar com sucesso o maior número de projectos possíveis.

Comentário ao Ponto 2) do caso:
Algumas considerações sobre as diferenças entre as organizações sem fins lucrativos e
as empresas:

As organizações sem fins lucrativos por desempenharem funções, na sua maioria, de
interesse público (a esmagadora destas organizações actua no terceiro sector da
actividade económica), espera-se que a organização cultive a transparência quanto ao à
sua carteira de projectos e, também, quanto aos resultados obtidos e aos recursos
dispendidos, o que reforça ainda mais a utilização eficaz dos seus recursos. Nas
empresas tende a prevalecer aquele ditado que diz que o segredo é a alma do negócio.

Na maioria das organizações sem fins lucrativos as actividades dessas organizações são
públicas ou voltadas à colectividade. Ressalte-se que, embora o lucro não seja a
finalidade, o resultado deve permitir um desenvolvimento para que o papel delas seja
cumprido; e o excedente financeiro, integralmente aplicado ao “negócio”.

Embora seja necessário o levantamento de recursos financeiros para a operacionalização
das suas actividades, as organizações sem fins lucrativos não pode se subordinar a esse
processo, mas sim fazê-lo para que sua missão possa ser cumprida. Assim, a obtenção
de recursos financeiros é um meio, e não um fim. Nas empresas, manifestamente o lucro
é um dos objectivos, servindo como medida de avaliação.

Pode-se dizer que uma boa gestão das organizações sem fins lucrativos precisa ter um
comportamento de empresa (organização competitiva no seu mercado de actuação) e
responsabilidade de Estado, em razão da necessidade de serem autosustentáveis e de
actuarem, normalmente, em sectores ditos sociais, como os de educação e saúde.

Por exemplo é na esfera de influência da gestão hospitalar que funcionam as instituições
universitárias que visam ser instituições de referência nas vertentes Assistencial, de
Ensino e Investigação. Um outro exemplo pode ser encontrado na forma como é feito o
acompanhamento dos planos e estratégias nos hospitais públicos, nestes o envolvimento
de todas a profissões constitui uma mais-valia. O acompanhamento da implementação
da estratégia, da responsabilidade dos órgãos directivos aos diferentes níveis, pode ser
atribuído a um conselho representativo das várias profissões e sensibilidades, tais como:
o Conselho de Administração, Director Clínico e Enfermeiro(a) Director(a) e os mais
significativos professores da Universidade de Medicina, Directores de Departamento,
com representantes de todos os grupos profissionais. Estes dois factos, por exemplo, em
muito diferenciam o planeamento e análise estratégica num hospital, mesmo que de
província, da gestão de uma empresa têxtil.

Nas instituições cujo lucro não "fim" em si mesmo, podem ser avaliadas segundo
critérios económicos e financeiros, desde que para isto se tenha o cuidado de observar
se a missão da organização está sendo levada a cabo e se ela está efectivamente a ser um
agente de mudanças humanas e sociais. Numa instituição de saúde, como um hospital,
como podemos avaliar o desempenho em termos assistenciais? O percentual de sucesso
da prevenção de doenças seria um possível indicador, além do aumento dos
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procedimentos médicos realizados num período de tempo, ou ainda, a quantidade de
utentes que conseguiram atendimento e a melhoria geral da saúde da população assistida
pelos programas sociais.

Comentário ao Ponto 3) do caso:
O plano estratégico não é um documento estático, deve ser revisto e actualizado
periodicamente. Na actualidade o ambiente geral e o ambiente tarefa são extremamente
mutáveis, seria uma utopia para o novo administrador pretender definir um cenário de
negócio para os próximos cinco anos, por exemplo (ou até mesmo três anos), e esperar
que este esteja cem por centro correcto, no futuro.

Quando o novo administrador definir (colocar por escrito e der a conhecer a toda os
colaboradores) o plano estratégico, está a organizar as ideias, a definir o objectivo
empresarial, visão, missão, valores, metas, produtos, análise dos concorrentes,
marketing e estratégia de vendas, os recursos, processos de controlo, viabilidade, custos,
fluxo de caixa, necessidades financeiras, e assim por diante.

O estabelecimento do planeamento e análise estratégica envolve cinco actividades:

 Definição da missão da organização;

 Análise da situação;

 Formulação de objectivos;

 Formulação de estratégias;

 Implementação, feedback e controle.

Deve desenvolver um documento que aborde todas estas questões. O documento pode
apresentar a seguinte estrutura (sumário executivo):

 Visão geral da empresa;

 Ambiente do negócio;

 Descrição da empresa;

 Estratégia da empresa;

 Análise financeira;

 Plano de acção.
O Planeamento e Análise Estratégica é uma referência e um documento (ou conjunto de
documentos) para partilhar com os parceiros e colaboradores de forma a se poder
desenvolver sinergias, motivações e sincronia de acções, neste sentido o novo
administrador deve dar a conhecer e explicar os planos traçados, de forma a envolver
toda a empresa.
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