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Um plano é composto, basicamente, por objetivos e estratégias. Os planos são fundamentais
para que as organizações possam imprimir o mais alto grau de racionalidade às suas ações. E
racionalizar significa utilizar menos recursos, no tempo mais curto, com menos esforços para
alcançar os maiores benefícios possíveis em termos de resultados. Como os planos são
resultados de decisões, ainda que estas decisões possam ser feitas com base em
pressupostos políticos (consequentemente, subjetivos), os planos, estratégias e suas
execuções têm um imperativo: para alcançar o mais alto nível de racionalidade, precisam
seguir orientações técnicas. Este artigo tem como objetivo esclarecer de que forma as
estratégias podem ser desenhadas para alcançar objetivos de organizações tecnológicas.
O planejamento é a primeira etapa do processo gerencial. O processo gerencial é a forma
mais racional que o ser humano já inventou para alcançar objetivos e construir o futuro. O
planejamento é uma função matemática composta de objetivos e estratégias, ou seja, f(p) =
o + e. Os objetivos representam o futuro desejado, enquanto as estratégias são os caminhos
que os concretizarão. Os objetivos podem ser escolhidos de forma subjetiva (o que não é
recomendável), como os políticos e dirigentes apedeutas o fazem. O recomendável é,
quando necessário, um misto de técnicas subjetivas e objetivas, o que representa, na
prática, a racionalização do subjetivo.
O fato é que não importa se os objetivos foram escolhidos de forma política ou técnica. O
que importa é que o desenho da estratégia seja feita com base racional, científica. Não é
sem importância que milhares e milhares de estudos científicos sejam realizados para
produzir metodologias, técnicas, tecnologias, softwares e outros recursos gerenciais.
Organizações inteligentes com dirigentes com um mínimo de inteligência gerencial as
utilizam porque encurtam os caminhos até os objetivos e simplificam e eliminam problemas
que, sem o conhecimento gerencial, se transformam em pesadelos para esses dirigentes,
sem contar que representam o desperdício de milhões e milhões de reais.
Se uma organização sabe aonde quer chegar (visão de futuro), pode se perguntar “quais são
os focos prioritários de ação” para que o futuro desejado seja alcançado. As respostas

podem ser apelidadas de perspectivas estratégicas ou dimensões estratégicas. Para cada
dimensão estratégica, novamente, o estrategista pode se perguntar “o que tem que ser
feito” para que cada dimensão seja colocada em prática. O resultado são os objetivos
estratégicos. Quando esses objetivos estratégicos são quantificados e é apontada uma data
limite para sua concretização, têm-se as metas estratégicas. Como é necessária uma forma
de controlar a execução de cada objetivo, criam-se os indicadores operacionais de
desempenho. O caminho inverso também é verdadeiro: criam-se os indicadores a partir dos
objetivos estratégicos e as metas são especificadas a partir dos indicadores.
Com as metas, pode-se partir para a segunda dimensão estratégica: os recursos. Para cada
objetivo ou meta, deve-se identificar o quadro de pessoal e as máquinas e equipamentos
necessários. Assim, o perfil de cada profissional e as especificações dos recursos materiais e
patrimoniais tomam corpo para compor o quadro econômico-financeiro. Novamente, aqui
são necessários indicadores operacionais para que se possa compor o sistema de controle
estratégico, última etapa da formação da estratégia.
A terceira etapa tem como foco o recurso mais difícil de ser gerenciado, o ser humano. Aqui
as preocupações são com os sistemas de satisfação/motivação, liderança e comunicações. O
sistema de satisfação, motivação e liderança tem o desafio de colocar o indivíduo certo, com
a habilidade e conhecimentos adequados para executar as atividades compatíveis com o seu
perfil profissiográfico. Dada a complexidade dos gerenciamentos estratégicos, de longo
prazo, é necessário um suporte tecnológico que permita fluir as orientações top-dowm
(descendentes), as consequências dowm-top (ascendentes), os trabalhos conjuntos
interdepartamentais (laterais), as comissões (diagonais) e o relacionamento com os
stakeholders (ambientais). Como se pode perceber, sem suporte tecnológico uma
organização de médio porte não consegue implantar gestão estratégica.
A quarta etapa é o controle. O controle só pode ser feito com o suporte de tecnologia da
informação e comunicação, dada a complexidade tanto da formulação quanto da
implementação estratégica. Na maioria das vezes, os ERP precisam sofrer grandes alterações
para dar conta das especificidades de controle organizacional. No caso das organizações
públicas, vale a pena investir em software específico, como o Instituto Federal do Ceará (IFC)
fez.

A formulação e execução de estratégias não podem ser feitas de forma amadora. Aqui,
definitivamente, a boa vontade não é suficiente para garantir o sucesso: o que parece lógico
ao leigo é o caminho do fracasso para o profissional. A experiência e os relatos científicos
têm mostrado que milhões e milhões de reais são jogados fora todos os anos justamente
pela falta de compreensão mínima da lógica efetiva de funcionamento das organizações
tecnológicas. Na prática, não faz diferença se o gestor é doutor ou secundarista: se não tem
conhecimentos técnicos de gestão, nem a sorte poderá lhe fazer obter o sucesso mínimo no
alcance de objetivos organizacionais estratégicos.

