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TEMA 4 – Planeamento Estratégico

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DA PAF 4A

Levantamento de informações do caso:
 A Associação de Intercâmbio de Jovens (AIJ) promove o intercâmbio de jovens

entre o EUA e outros Países;
 É criada de forma espontânea, no ano de 1950, e depois adquire uma estrutura

organizacional com um único funcionário a tempo integral;
 Tem grande aceitação junto dos veteranos de guerra que dinamizam a AIJ;
 Apresenta um forte crescimento em 1975, com cerca de 6000 estudantes, e conta

com 140 profissionais de quadro (80 funcionários em território Americano);
 Deste grande crescimento nasce a necessidade de contratar um profissional

afecto á direcção, concretamente um director;
 O novo director Hugh Wiliamson, tinha participado no programa de intercâmbio

como estudante;
 Formação académica na era de Psicologia (Licenciatura e doutoramento), com

experiência na área da Educação adquirida num Organismo do Estado;
 Em 1976 conta com cerca de 50 000 mil estudantes candidatos no programa de

intercâmbio;
 6 000 mil alunos participam no programa;
 Índice de desistências doa estudantes abaixo dos 5%;
 93% dos estudantes apresentam-se satisfeitos com o programa, assim como as

famílias de acolhimento;

Percepção do novo Director sobre a organização AIJ
 Um quadro de funcionários muito acima das necessidades;
 As finanças estavam em situação caótica;
 A AIJ não conhecia os cursos associados a cada estudante (independentemente

da forma de intercâmbio) que frequentava o programa de intercâmbio;
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 Falta de clareza sobre as tarefas e responsabilidades dos funcionários,
nomeadamente na área orçamental e financeira. Não existia um directo
responsável sobre a movimentação de fundos monetários;

 Inexistência de uma clara politica contratações dos funcionários. Falta de clareza
na atribuição de funções entre os funcionários do quadro e o grupo de
voluntários;

 Com base nos parâmetros até ai utilizados considerou a AIJ com rácios
aceitáveis. A organização não estaria com dificuldades prementes;

 Os estudantes da Europa não se envolviam nas tarefas de organização e
recrutamento de novos candidatos e famílias de acolhimento.

Organização da AIJ
 Diferente estrutura organizacional nos EUA e na Europa.
 Nos EUA prevalecia a sedes regionais dirigidas por voluntários; na Europa

prevalecia a organização assente no indivíduo com vínculo laboral à
organização, o qual auferia um salário;

 Assente fundamentalmente nos veteranos de guerra.

Medidas implementadas pelo director Hugh Wiliamson
 Redução dos funcionários de Nova York;
 O custo real do programa revela-se altíssimo, cerca de 2 000€;
 O esforço financeiro do programa é apenas suportado pelas famílias americanas;
 A elevada taxa etária das pessoas envolvidas (os fundadores) na dinamização do

programa;
 Nos EUA os ex-alunos e outros intervenientes tendencialmente não se

envolviam com o programa;
 Na Europa a situação apresenta-se mais gritantes, os ex-beneficiários do

programa simplesmente não se envolvem;
 Na Europa existe pouca organização no programa;
 Na Europa a imagem dos estudantes oriundos dos EUA não era consentânea

com as pretensões das famílias de acolhimento.

Visão, Missão e Objectivos
A identificação da visão e missão é fundamental para a vida de qualquer organização. Não
basta definir a missão e estratégias genéricas, ou critérios de desempenho. A organização
antes de se focara sua tenção em tópicos específicos necessita de definir claramente a sua
identidade: visão e missão. Assim, a resolução de um qualquer problema estará devidamente
enquadrado com a identidade da organização.

Visão da AIJ
A AIJ aspira a uma sociedade de justiça, de paz e de solidariedade humana, através da
promoção da cidadania activa e global dos jovens e da consolidação das boas relações entre
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povos, e com empenho ajudar activamente a estabelecer um clima de paz e a boa vontade
entre as nações.

Missão da AIJ
A AIJ é uma organização não lucrativa de cariz internacional de troca de jovens que promove a
mobilidade da juventude, a aprendizagem intercultural e o serviço voluntário internacional. A
sua Missão concretiza-se:

 Promover a compreensão intercultural, a igualdade de oportunidade, a tolerância e a
paz entre povos no mundo;

 Fornecer experiências de aprendizagem interculturais de desafio para jovens;
 Promover o desenvolvimento social e pessoal dos jovens através dos programas de

voluntário internacional.

Objectivos Estratégicos
 A ruptura das barreiras entre culturas e povos;
 Promover o princípio de igualdade entre culturas, nações e sexos;
 Proporcionar as experiências que incentivarão os jovens à compreensão intercultural;
 Proporcionar aos participantes uma compreensão dos problemas das comunidade

locais e nacionais a fim compreenderem melhor os problemas sócio-económico-
políticos mundiais;

 Fortalecer o compromisso de estabelecer um clima de paz e a boa vontade entre as
nações encorajando os jovens ao intercâmbio cultural;

 Proporcionar aos seus participantes a experiência única de desempenhar a importante
missão de divulgação das tradições e costumes do seu país, aprender novas culturas e
criar amizades, aproximando os homens;

 Incentivar todos os participantes a contribuírem para as custas do programa.
 Implementar medidas que promovem a AIJ, nomeadamente a sua credibilidade junto

das famílias de acolhimento.

Objetivos de curto-prazo
 Aumentar em 10 % o número de intercâmbios entre jovens;
 Redução do quadro de pessoal de acordo com as verdadeiras necessidades;
 Implementar formas de todos os jovens custearem as acções de intercâmbio;
 Atribuição de funções e responsabilidades de forma clara e inequívoca;
 Diminuir em 5% o número ex-alunos do programa que deixavam de colaborar.

Planeamento estratégico
A AIJ não definiu a sua Visão, com isso parece incorrer no erro de misturar a Visão com as
tarefas que realiza, visão não é tarefa, ou seja o que a AIJ faz deve ser consequência de para
onde ela está indo; se se inverte essa ordem, temos, rapidamente, um problema de identidade
e sobrevivência. A própria percepção sobre quem são os seus clientes não foi trabalhada. O
cliente, pode-se dizer em termos genéricos, apresenta-se como a unidade básica do mercado,
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este compra produtos e serviços, pagando por eles um preço que sustenta sua produção e
distribuição. A AIJ não vende um serviço, no sentido mais comum de troca de serviço por um
valor monetário, mas as suas acções visam um cliente. O cliente da AIJ sãos os estudantes do
segundo ciclo, com espírito de aventura e gosto por viajar, e que se revejam na aprendizagem
intercultural como uma oportunidade de promover a tolerância e a paz entre povos no
mundo. Contudo as famílias de acolhimento apresentam características de duplo
posicionamento, por um lado são parceiros no fornecimento do serviço “intercâmbio”
fornecendo o alojamento, mas por outro lado também apresentam uma componente de
“cliente”, uma vez que a elas também se destina uma boa parte do trabalho da AIJ. As ações
da AIJ necessitam de satisfazer os estudantes do programa de intercâmbio mas também as
famílias de acolhimento.

Os clientes da AIJ, “cliente do segundo ciclo” “compram” um programa de intercâmbio de
longa duração, com permanência em um país anfitrião, frequentando a escola durante um ano
lectivo, morando com famílias de acolhimento, do qual consta:

 Conhecer uma nova cultura, e a possibilidade de aperfeiçoar uma língua estrangeira;
 Acumular a vivência internacional enriquecendo o currículo;
 Ampliar os horizontes;
 Estimula a curiosidade intercultural;
 A possibilidade de serem responsáveis pelas próprias atitudes e superar limites;
 Desenvolvimento pessoal e social com um custo reduzido para o estudante.

No âmbito do planeamento estratégico, e tratando-se a AIJ de uma organização sem fins
lucrativos, deve o plano estratégico visar as seguintes necessidades:

 A definição da missão não deve colocar em risco a situação financeira da empresa. O
acesso a recurso financeiro deve ser uma preocupação;

 Seguindo a linha de raciocínio anterior, deve-se dar grande atenção à gestão
financeira;

 O lucro obtido deve ser integralmente reinvestido na actividade;
 Preocupação constante em minimizar o risco da actividade;
 Implementar indicadores de gestão de forma a mensurar apropriadamente a

actividade (satisfação dos estudantes; satisfação das famílias de acolhimento; rácios de
cobertura dos custos; taxa de esforço das famílias, etc.).

Na elaboração do Planeamento Estratégico da AIJ sugere-se as seguintes etapas:

 Indicação clara do responsável pela AIJ, assim como de todos os responsáveis, com a
devida indicação das funções e respectivas responsabilidades;

 Especificação clara da visão, missão e dos objectivos a que a organização se propõe
alcançar. Aqui também deve ocorrer a identificação dos stakeholders da organização;
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 Avaliação do ambiente externo, procurando identificar oportunidades e ameaças à
organização.

 Avaliação do ambiente interno, procurando identificar as forças e as fraquezas da
organização. Conhecer e avaliar os próprios recursos, das suas estratégias e resultados
alcançados;

 Identificação das questões estratégias relevantes para a organização;
 Formulação das estratégias que permitem prosseguir as questões levantadas no ponto

anterior;
 Como toda a organização precisa de “pensar” o seu futuro, deve um planeamento

estratégico estabelecer uma visão para o futuro da organização de acordo com
premissas estabelecidas.

Os stakeholders
O programa de intercâmbio de jovens da AIJ envolve um conjunto vasto de vários desafios,
nomeadamente as actividades como a de seleccionar os jovens e indica-los como candidatos
ao intercâmbio. Mas o seu trabalho não consiste em apenas indicar, é preciso conhecer o
jovem e sua família, as condições de relacionamento entre eles, o comportamento da família
sendo anfitriã de um estudante estrangeiro; é preciso preparar o jovem, a família, e todas as
demais actividades de intrínsecas à gestão da organização.

Se as actividades de gestão são da sua inteira responsabilidade, é certo que a AIJ pode
procurar colaborar com outras entidades na persecução dos seus objectivos, nomeadamente
os objectivos estratégicos. Neste âmbito os stakeholders são todos os vários grupos externos à
AIJ que se interessam pelo desempenho desta, nomeadamente doadores, entidades
governamentais e a sociedade em geral. Os stakeholders ao se aperceberem que uma
organização não se encontra a gerir os recursos da forma mais apropriada, podem recusar
donativos, influenciar os níveis de compensação dos gestores e directores (podendo mesmo
forçar a sua saída), ou exercer pressão para que as entidades reguladoras aumentem as
restrições de funcionamento ou para que encerrem as organização em causa.

Podem ser identificados como stakeholders as universidades, famílias de acolhimento e
alunos. Os ex-alunos e fundadores do programa. O grupo-alvo, parceiros, autoridades locais,
outras organizações congéneres, organizações que intervêm junto da faixa etária do grupo-
alvo, associações de grupos de pais e encarregados de educação, etc.
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