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ABSTRACT 

This study aims at identifying the limits and possibilities 
of applying models of strategic management at the Federal University of 
Mato Grosso(UFMT). Using exploratory study I tried to identify the reaction 
of the institution and its staff to environmental changes. The theory of 
strategic management was used to monitor the organizational environment 
beginning at the identification of weak and strong points, threats and 
opportunities. The data was obtained through interviews with the head of 
the university, the heads of the administrative, academic (undergraduate 
and graduate) and planning areas and the directors of the colleges at the 
UFMT. This data was analysed qualitatively. It was possible to observe 
that the university's present vocation is restricted and that it must be 
reformulated so as to adapt itself to change. Also, there is no significant 
effort on the part of the institution or its staff towards giving and impulse to 
transformations or even perceiving the general environment. When the 
suggestion of a new technique to manage the university is presented, 
many doubts arise as to the practical results of its application for there still 
is a strong link with old administrative paradigms. By analysing the data 
obtained, my conclusion is that the factors that can limit the introduction of 
models of estrategic management should be diagnosed and evaluated in 
more depth. Future studies should search for the knowledge of the various 
specific aspects of these factors. However, these limits should not be 
considered impeditive. They should be seen as stimulators of changes 
when it is considered that the social objectives that justify the existence of 
the UFMT are larger than the relations of power and the culture of 
resistance to change. The unstable and turbulent environment is favorable 
to a change in the conventional way in which the university is managed at 
present; what is necessary is a decision made by the highest institutional 
manager to begin the processo Strategic management, as a planned 
management system can give flexible answers obtained from learning as 
well as making possible the definition of institutional growth. 
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RESUMO 

Este trabalho visa identificar os limites e as 
possibilidades para aplicação de modelos de gestão estratégica na 
Universidade Federal de Mato Grosso. Através de estudo exploratório, 
procuro identificar a reação da instituição e dos seus servidores frente às 
mudanças ambientais. Utilizo-me da teoria de gestão estratégica para 
monitorar o ambiente organizacional a partir da identificação de pontos 
fracos e fortes, ameaças e oportunidades. Os dados são obtidos através 
de entrevista com seus dirigentes - Reitor, Pró-Reitores e Diretores de 
Institutos e Faculdades - e analisados qualitativamente. Delineia-se que a 
missão atual da UFMT é restrita, devendo ser reformulada no sentido de 
adaptar-se às mudanças. Verifica-se que não há esforço significativo 
tanto por parte da instituição como também da de seus servidores no 
sentido de impulsionar as transformações e de perceber o ambiente geral. 
Quando da sugestão de uma nova técnica para gerenciar a universidade, 
muitas dúvidas surgem quanto ao resultado prático de sua aplicação, uma 
vez que ainda há uma forte ligação com antigos paradigmas de 
administração. Ao analisar os dados obtidos, concluo que os fatores que 
podem limitar a implantação de modelos de gestão estratégica devem ser 
diagnosticados e avaliados com mais profundidade. Deve ser buscado o 
conhecimento das suas várias facetas e compreensão das suas 
especificidades em estudos futuros. Porém, esses limites não devem ser 
considerados impeditivos, mas sim estimuladores das mudanças, uma 
vez que os objetivos sociais que justificam a existência da UFMT são 
maiores que as relações de poder e a cultura de resistência à mudança 
existente no seu interior. O ambiente instável e turbulento favorece à 
mudança na forma convencional de administrar a Universidade; torna-se 
necessário uma decisão da instância superior para iniciar o processo. A 
gestão estratégica, como um sistema planejado de gestão, tem 
capacidade de dar respostas flexíveis e de aprendizado, assim como 
possibilita definir o crescimento da instituição. 
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CAPíTULO I 

ORIGEM, OBJETIVOS, METODOLOGIA E IMPORTÂNCIA 
DO ESTUDO 



1.1 PENSAMENTOS INICIAIS 

Ao assumir a tarefa de investigar, a fim de 

cumprir um requisito do curso de Mestrado em Administração 

Pública, senti-me atraída por inúmeros temas/assuntos que 

poderiam servir-me de objeto de estudo. Um universo de 

conhecimento tão vasto aguçou-me a curiosidade e impeliu-me a 

descobrir soluções para problemas existentes nas mais diversas 

áreas da administração, num processo turbulento que me deixou 

ao mesmo tempo confusa e ansiosa. 

Esse momento de efervescência, de 

perplexidade, que eu chamei de "confusão mental", porém muito 

fértil, permitiu que eu entrasse em contato com algumas idéias 

interessantes; algumas realistas, outras impossíveis de serem 

concretizadas, por serem extremamente ambiciosas. Num 

segundo momento, já mais tranquila e contando com a 

colaboração do orientador do meu trabalho, Professor Paulo Reis 

Vieira, passei a selecionar essas idéias, numa tentativa de dirigí

las para a área do meu interesse, sem, contudo, deixar de atentar 
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para a relevância do estudo e principalmente para a possibilidade 

de concretizá-lo. Algumas preocupações surgiram a partir da 

escolha dessa idéia final: encaixá-Ia no momento que estava 

vivendo, relacioná-Ia com as atividades que realizo e com a 

instituição em que trabalho. 

Desse processo surgiu o interesse em investigar 

a Universidade Federal de Mato Grosso, uma das mais jovens 

universidades federais do país, com apenas 25 anos de criação, 

cravada no Centro da América do Sul, na cidade de Cuiabá, 

capital do Estado de Mato Grosso, cercada por enormes 

chapadões de um lado e pelas águas tranquilas do pantanal mato

grossense, de outro. É nessa instituição que eu presto meus 

serviços há quinze anos. 

Pesquisas existem a respeito da universidade 

brasileira, muito se questiona sua cultura, muito se critica sua 

administração, porém, pouco se conhece dela. No caso da UFMT, 

conhecê-Ia para que? - essa pergunta me veio no momento 

decisivo quando optei por dedicar meu esforço investigador à 

instituição. As respostas foram muitas, mas a que achei mais 

importante foi esta: intervir. Conhecê-Ia, primeiramente, para que 

se possa nela intervir e essa intervenção proporcione mudanças 
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efetivas, de modo geral, para responder mais eficientemente aos 

anseios da sociedade emergente. 

Refleti nos novos desafios que estão surgindo e 

nos muitos que estão sendo impostos à UFMT nesta transição 

para o Século XXI: aumento para a demanda de formação e 

aperfeiçoamento de profissionais qualificados para atuarem como 

interventores nas políticas públicas do nosso Estado, assim como 

de executivos para as empresas privadas que estão sendo e 

outras que serão constituidas futuramente; o desenvolvimento da 

ciência básica e desenvolvimento da ciência aplicada a questões 

técnicas (tecnologia), econômicas, culturais e, principalmente, 

sociais localizadas. Além destes, espera-se que a universidade 

também cumpra um papel importante no sentido de promover a 

reflexão crítica sobre a sociedade e também de auxiliar na 

transformação e no desenvolvimento sócio-cultural da mesma. 

Seguindo esse raciocínio, começei a indagar 

como a UFMT poderá realizar essas inúmeras funções/atividades 

com competência e eficiência se, a par de todas as 

transformações e inovações havidas na prática gerencial, nos 

últimos tempos, a gestão universitária continua a ser feita de 
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forma tradicional, isto é, extremamente racional, burocrática, 

arcaica, em contraste com um mundo cada vez mais dinâmico e 

complexo. 

Essa situação foi por mim percebida "in loco", 

quando no período 1990/91 tive a oportunidade de chefiar o 

Departamento de Administração. Pude conhecer como a 

administração burocrática da instituição procedia e verifiquei, na 

ocasião, a aversão das pessoas por algum tipo de mudança, a 

resistência pela introdução de novos modelos ou sistemas que 

pudessem proporcionar eficiência na realização das atividades 

rotineiras. Trabalhos de análise administrativa que possibilitassem 

racionalizar os métodos e processos, melhorar o fluxo das 

informações e das decisões não foram realizados nesse tempo. 

Tudo continuou sendo feito com base em normas e procedimentos 

da época da criação da Universidade, em 1971. 

Já em 1989, na Gestão do Ex-Reitor Frederico 

Müller, o documento UNIVERSIDADE/REFLEXÃO lançava 

algumas questões como estímulo para serem refletidas. Dentre 

elas, destacamos o questionamento sobre o cumprimento das 

finalidades da universidade, sobre a sua estrutura administrativa, a 

avaliação, a qualificação, a qualidade de seus produtos e outros. 
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Mas esses pontos jamais foram colocados em pauta e nem foram 

discutidos com profundidade pela comunidade universitária nos 

seus colegiados ou outros fóruns que proporcionam acontecer 

esse tipo de discussão. Também não se conseguiu implementar 

um congresso interno para elaboração do novo Estatuto, assim 

como não se desenvolveu um projeto institucional participativo, 

apregoados pelo documento. 

E na área de sua gestão, com novidades surgindo 

pela necessidade imperiosa de se produzir novas respostas aos 

novos problemas e desafios no ambiente, a UFMT também não 

conseguiu evoluir. Como espaço permanente de debate 

intelectual, de produção e transmissão de conhecimentos não 

conseguiu absorver as grandes transformações que estão 

ocorrendo em todas as vertentes, mas sobretudo nas áreas 

empresarial e tecnológica. 

A dificuldade/resistência de adaptação a essa 

nova realidade está provocando críticas generalizadas tanto por 

parte do governo como da sociedade em geral, que estão 

fortalecendo a cada dia as pressões políticas e sociais no sentido 

de promover não somente a avaliação dos seus estudantes, em 

função dos conhecimentos adquiridos em sua graduação, mas da 
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instituição, das atividades desenvolvidas pelos seus professores, 

provocando uma reorganização geral. 

Também há uma decisão por parte do governo 

federal de conter os gastos com o ensino superior, uma exigência 

de maior racionalização no uso de recursos para sua manutenção, 

na obtenção de recursos para investimento por outros meios e o 

consequente aumento de sua produtividade. 

Em face dessas limitações impostas e das 

pressões governamentais e sociais, juntamente com a 

necessidade de garantir o seu progresso e a sua sobrevivência, 

percebi que os futuros responsáveis pela administração da UFMT 

serão forçados a encararem a sua gestão de maneira diferente da 

tradicional. 

Com conhecimento desse cenário, fui buscar 

dentro da moderna literatura administrativa um modelo de gestão 

através do qual a UFMT pudesse melhor responder aos desafios 

dessa modernidade e implementar suas próprias respostas a 

esses desafios. 

A UFMT, como de resto toda universidade 

brasileira, é uma instituição que tem como principal característica 

a participação de seus membros no processo decisório, através 
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dos seus órgãos colegiados. Assim, definir um tipo de gestão 

pressupõe a reflexão desses membros sobre a sua atual e futura 

missão, quais as expectativas para a mudança dos segmentos 

que a compõem e qual o tipo de gestão mais indicado para esse 

tipo de estrutura. Analisar o ambiente, identificando seus pontos 

fracos e fortes, as oportunidades e as ameaças, a fim de 

identificar quais os limites e as possibilidades para implementar 

um modelo de gestão estratégica que melhor se adapte ao seu 

ambiente. 

A estratégia tem uma importância crescente na 

gestão das empresas e o seu uso está cada vez mais intenso, 

nesta década. Conforme Ansoff (1993:75), considerado "o pai da 

estratégia": 

"é uma ferramellta que oferece 
importallte ajuda para lidar com a 
turbulêllcia ellfrelltada pelas empresas, a 
perda de relevâllcia selltida pelas 
ulliversidades, a deteriorização de 
orgallismos de cumprimellto da lei, o 
declíllio de sistemas de apoio à saúde, o 
cOllgestiollamellto urballo. Portall-to, 
merece atellção como uma ferramellta de 
gestão (. .. ) para uma gama de 
orgallizações sociais. " 
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Esclareço que não procurei produzir um trabalho 

que pudesse esgotar todas as possibilidades de conhecer a 

instituição, nem a perspectiva da metodologia da gestão 

estratégica pressupõe essa postura, uma vez que a pesquisa 

limitou-se a ouvir os responsáveis pela administração superior 

(reitora, vice-reitor e pró-reitores) e os gerentes intermediários da 

área acadêmica (diretores de Institutos e Faculdades). 

Nesse sentido, o trabalho mostra a percepção de 

pessoas que lidam quotidianamente com problemas institucionais 

mais complexos e são responsáveis pela resolução desses 

problemas, via decisões, o que lhes permitem terem uma visão 

geral da instituição. 

1.2 OBJETIVO GERAL 

o objetivo geral deste trabalho é identificar as 

possibilidades e os limites para a aplicação de um modelo de 

gestão estratégica na Universidade Federal de Mato Grosso. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

• Identificar e analisar a missão atual da Universidade Federal de 

Mato Grosso e a necessidade de sua reformulação; 

• Delinear uma nova missão para a UFMT; 

• Identificar a reação dos indivíduos da instituição frente às 

mudanças ambientais. 

• Conhecer se as pessoas aceitam a utilização de técnicas 

gerenciais aplicadas no setor privado na gestão da universidade 

pública; 

• Diagnosticar qual o tipo de gestão mais indicado para a UFMT; 

• Analisar o ambiente interno, conhecendo e avaliando os pontos 

fortes e fracos da instituição em todas as suas vertentes; 

• Analisar o ambiente externo, conhecendo e avaliando as 

oportunidades e as ameaças que o ambiente oferece ao 

desenvolvimento das suas atividades. 
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1.4 OBJETO DO ESTUDO 

Nas grandes empresas privadas, que dependem 

principalmente do mercado para sobreviverem, seus dirigentes 

continuamente se preocupam com novas formas e práticas de 

gestão e estão sempre atentos à modernidade do conhecimento 

gerencial. Esta postura é para garantir o progresso de suas 

empresas e, sobretudo, pela necessidade de produzir novas 

respostas aos novos problemas que vão surgindo no seu interior. 

MOTTA (1991 :39) ressalta que: 

"A experiência acumulada no mundo 
contemporâneo tem demonstrado que a 
eficácia na gerência não depende apenas 
de dar prontamente respostas aos 
problemas, mas, sobretudo, ser capaz de 
desenvolver futuros alternativos para a 
organização, através do estabelecimento 
de transações ambientais que levem ao 
alcance da missão organizacional" 

A despeito da acentuação da velocidade das 

mudanças sociais, políticas e econômicas ocorridas no nosso país 

e no mundo, nos últimos anos, a Universidade Federal de Mato 

Grosso continua a ser gerida intramuros, administrando uma parca 

relação com a sociedade que a rodeia, insensível ao ambiente em 
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que está inserida e que oferece inúmeras possibilidades de 

transações. 

A Universidade Federal de Mato Grosso é um 

conjunto organizacional complexo pouco estudado, como ainda 

não foi inteiramente estudada e definida a universidade brasileira 

como um todo. O que se sabe com clareza é que se diferencia de 

uma empresa, em termos estruturais, pois executa tarefas 

múltiplas dentro de suas funções de ensino, pesquisa e extensão 

que, embora interdependentes, requerem um tipo de organização 

e gestão diferenciadas. 

O nosso objeto de estudo é a instituição 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, que acabou de 

completar seus 25 anos de existência e que, portanto, ainda em 

fase de sua maturidade, poderá oferecer mais condições à 

inovação e a um trabalho de vanguarda no campo da gestão 

universitária. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Para a consecução dos objetivos propostos, o 

estudo limitar-se-á à análise da Universidade Federal de Mato 

Grosso. 

Os aspectos que se pretende conhecer da 

Universidade são aqueles considerados mais relevantes e que 

constituem elementos indispensáveis para a aplicação de um 

modelo de gestão estratégica. Tratando-se de um estudo de caso, 

limitam-se, portanto, suas conclusões à situações específicas 

estudadas. 

1.6 METODOLOGIA. 

1.6.1 Tipo de Pesquisa. 

Ao adotarmos a tipologia sugerida por Vergara 

(1991), classificamos a pesquisa: 

1) Quanto aos fins: 
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a) Investigação exploratória, uma vez que inexistem estudos 

sobre a UFMT abordando gestão estratégica; e 

b) Descritiva, por pretender descrever as possibilidades e os 

limites para aplicação de um modelo de gestão 

estratégica na U FMT. 

2) Quanto aos meios: 

a) Pesquisa bibliográfica - publicações internas contribuíram 

para ampliação dos dados sobre a universidade; livros, 

revistas, artigos de periódicos que abordam a metodologia 

serviram de suporte na montagem do roteiro da 

entrevista, no referencial teórico e na análise dos dados 

obtidos; 

b) Investigação documental, realizada em regulamentos, 

regimento e outros documentos, que proporcionaram o 

conhecimento e a caracterização da UFMT; 

c) Pesquisa de Campo, realizada através de entrevistas, 

num contato direto com os sujeitos, tendo como objetivos: 

identificar qual a missão atual da UFMT, saber se esta 

missão deve ser reformulada ou não; identificar qual a 



reação da instituição e dos segmentos que a compõem 

frente às mudanças ambientais; saber se as técnicas 

utilizadas no setor privado podem ser aplicadas na gestão 

da universidade pública; saber qual o tipo de gestão mais 

indicado e, finalmente, analisar os ambientes interno e 

externo da instituição. 

Os dados obtidos serviram primeiramente de 

base para um estudo exploratório a respeito da instituição, através 

da reflexão, pelos sujeitos, da sua missão atual e sugestões para 

uma missão futura. Permitiram também conhecer a expectativa 

para as mudanças existentes nos vários segmentos da 

organização, enfim, qual a adequação da instituição para o 

trabalho estratégico. 

Num segundo momento, a partir da identificação 

de pontos fortes e fracos do ambiente interno e de oportunidades 

e ameaças do ambiente externo, pude avaliar a real necessidade 

de aplicação de estratégias. 

d) Estudo de caso, uma vez que a pesquisa ficou 

circunscrita à Universidade Federal de Mato Grosso. 
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1.6.2 Universo e Amostra 

o universo da pesquisa constou dos grupos 

diretamente envolvidos na formulação e implantação de políticas e 

estratégias na UFMT. 

A população estudada compõe-se da 

administração central - reitoria, vice-reitoria e 5 (cinco) pró

reitorias - e de 14 (quatorze) diretores das unidades de ensino, 

compreendendo 8 ( oito) faculdades e 6 (seis) institutos. 

1.6.3 Seleção dos Sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa de campo foram: 

Reitora, Vice-Reitor, Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Pró

Reitor de Planejamento, Pró-Reitor de Pesquisa e Ensino de Pós

Graduação, Pró-Reitor Administrativo, Pró-Reitor de Assuntos 

Comunitários e Estudantis, Diretor do Instituto de Ciências 
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Humanas e Sociais, Diretor do Instituto de Linguagem, Diretor do 

Instituto de Educação, Diretor da Faculdade de Administração, 

Economia e Ciências Contábeis, Diretor da Faculdade de Direito, 

Diretor da Faculdade de Ciências Exatas e da Terra, Diretor da 

Faculdade de Engenharia Florestal, Diretor da Faculdade de 

Agronomia e Medicina Veterinária, Diretor da Faculdade de 

Tecnologia e Engenharia, Diretor do Instituto de Biociências, 

Diretor do Instituto de Saúde Coletiva, Diretor da Faculdade de 

Ciências Médicas, Diretor da Faculdade de Enfermagem e 

Nutrição e Diretor da Faculdade de Educação Física. 

1.6.4 Coleta de Dados 

Os dados e informações necessários foram 

coletados através de pesquisa documental, bibliográfica e de 

campo, esta última tendo como suporte um roteiro de entrevista 

com as questões formuladas aos sujeitos selecionados. 

Essas informações possibilitaram o 

conhecimento de características organizacionais que contribuíram 
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para a verificação das condições para a aplicação de um modelo 

de gestão estratégica que mais se adeque à estrutura da UFMT. 

1.6.5 Tratamento dos dados 

A análise qualitativa serviu de base e constituiu 

um elemento imprescindível para a compreensão dos fenômenos 

estudados, uma vez que foram substituídas as correlações 

estatísticas pelas descrições individuais e as conexões entre as 

variáveis objetivas pelas interpretações subjetivas. 

Neste estudo, procurou-se capturar a 

perspectiva dos atores, isto é, a maneira como os entrevistados 

encararam as questões que foram focalizadas. Nesse sentido, o 

significado que deram às suas percepções e aos diferentes pontos 

de vista individuais foram foco de atenção especial pelo 

pesq u isador. 
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1.6.6 Limitações do Método 

A principal limitação é quanto ao estudo de caso, 

que não permite generalizações. Assim, as conclusões do estudo 

restringiram-se ao âmbito da UFMT. 

Quanto à seleção dos sujeitos, a gestão 

estratégica pressupõe envolvimento/participação, neste caso, dos 

representantes dos segmentos da instituição: administradores, 

técnicos, corpos docente e discente. No entanto, uma pesquisa de 

campo envolvendo todos esses segmentos requereria um tempo 

prolongado para coleta e tratamento dos dados, perdendo-se a 

oportunidade para divulgação dos resultados e um eventual uso 

do mesmo para trabalhos futuros. 

Optou-se, assim, por investigar a administração 

superior e os diretores de institutos e faculdades, sendo que os 

primeiros têm uma participação relevante e imprescindível no 

processo decisório e os segundos participam e têm influência 

direta no mesmo. 
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1.7 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

A tarefa administrativa nas próximas décadas 

será incerta e desafiadora, pois o mundo está sendo atingido por 

mudanças e transformações carregadas de ambiguidades e de 

incertezas. 

o administrador, tanto público quanto privado, se 

defrontará com problemas cada vez mais diferentes e mais 

complexos do que os anteriores e sua atenção será disputada por 

eventos e por grupos situados dentro e fora da empresa. Estes 

proporcionarão informações contraditórias que poderão complicar 

o seu diagnóstico e a sua visão dos problemas a resolver ou das 

situações a enfrentar: são as exigências da sociedade, daqueles 

que usufruem dos seus serviços; são os desafios do ambiente; as 

expectativas da alta admistração, dos funcionários e outros. 

Todas essas exigências, desafios e expectativas 

sofrem profundas mudanças que ultrapassam a capacidade que o 

administrador tem para acompanhá-Ias de perto e compreendê-Ias 

adeq uadamente. 
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Essas mudanças tendem a aumentar em face da 

inclusão de outras novas variáveis à medida que o processo de 

desenvolve, criando uma turbulência que perturba e complica a 

tarefa administrativa de planejar, organizar, dirigir e controlar uma 

empresa de forma efetiva. 

E o futuro parece complicar essa realidade, 

entrevendo inúmeros fatores que causarão profundos impactos 

sobre as empresas, gerando pressões e ameaças que precisam 

ser enfrentados com racionalidade e competência. 

Hoje, não se descarta a necessidade de as 

empresas públicas terem administradores inteligentes e bem 

preparados para desempenharem suas funções, sabendo adequar 

e ajustar estas principais variáveis entre si: as tarefas, a estrutura 

organizacional, as pessoas e o ambiente externo. Pois, como 

qualquer organização, dependem de finalidades, de uma 

descrição mais definida do seu papel no seu ecossistema e o 

meio externo, relevante neste contexto, torna-se bastante 

diferenciado do de organizações que operam no setor privado. 

Este estudo oferece a oportunidade de conhecer, 

através das expectativas de seus gerentes acadêmicos (diretores 
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de institutos e faculdades) e da administração central (reitora e 

pró- reitores) as relações que a Universidade Federal de Mato 

Grosso mantém com o seu ambiente, além de aumentar a 

possibilidade de maior percepção desse "campo dinâmico onde 

atua uma multidão de diferentes forças, de diferentes naturezas e 

diferentes dimensões, em direções e sentidos diferentes, mudando a 

cada momento, pois cada uma dessas forças interfere, influência e 

interage com as demais" (Chiavenato, 1987:67), para encaixá-Ia 

nessa realidade, prepará-Ia para os desafios futuros e fazer jus ao 

que a sociedade espera dela como instituição de educação 

superior. 

Também constitue num esforço de repensar a 

missão atual da instituição, sua evolução no ecossistema de 

referência, sua vocação, de investigar a possibilidade de modificar 

a sua forma de gestão e conhecer o grau de expectativa para a 

mudança nas gerências de assessoramento superior da UFMT. 

A importância do nosso estudo se assenta no 

fato de proporcionar o conhecimento de uma realidade pouco 

explorada, onde poderão ser apontadas as possibilidades e 

encontrados os limites para a aplicação de uma moderna teoria 



gerencial na UFMT como forma de gestão, preparando-a assim 

para um futuro que já começa a delinear. 
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CAPíTULO 11 

A UNIVERSIDADE, AS EXIGÊNCIAS DE MUDANÇA E UM 
NOVO MODELO DE GESTÃO 



2.1 UMA VISÃO DE UNIVERSIDADE 

A década de 70 foi um período em que o Brasil, 

como o resto do mundo, vivia um período de prosperidade e de 

crescimento econômico, com abundante soma de recursos 

financeiros para serem aplicados em diversas áreas, entre elas a 

educação. Nesse sentido, o Governo Federal procurou dotar a 

máquina educativa de meios necessários para a consecução dos 

seus objetivos, melhorando-a consideravelmente. 

Durante esse período as universidades 

cresceram sob a pressão do meio e da máquina do poder público 

e inúmeras reivindicações surgiam para a criação de novos 

cursos, de novos programas e a extensão dos seus serviços à 

comunidade em geral. 

Para que essas reivindicações se 

concretizassem, um montante extraordinário de recursos foi 

repassado para ser aplicado no desenvolvimento das inúmeras 

atividades que as instituições pretendiam desenvolver. 

Essa efervescência ocorria diferentemente em 

muitas universidades brasileiras, ao mesmo tempo que grandes 
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transformações sociais, políticas e econômicas ocornam no 

mundo, num espaço de tempo relativamente curto. Novas 

percepções sobre o futuro da gerência iam surgindo nas 

empresas, juntamente com novas tecnologias, necessidades a 

serem satisfeitas e objetivos a serem perseguidos. 

Contudo, na década de 80, as universidades 

brasileiras, de maneira geral, tiveram que se habituar a conviver 

com uma paulatina escassez de recursos, notadamente os 

financeiros, provocando contenção nos seus gastos, maior 

racionalização de seus recursos e diminuição dos seus 

investimentos. Após um período de crescimento em todas as 

direções, em que se procurou corresponder a uma gama extensa 

de necessidades, viu-se a Universidade diante da necessidade de 

continuar a realizar a sua missão em um contexto ambiental 

totalmente diferente: de incertezas, de riscos, de escassez. 

Hoje a universidade brasileira passa por uma 

crise sem precedentes, em todos os seus níveis, e a turbulência 

deste final de século veio torná-Ia mais profunda, ao mesmo 

tempo em que apresenta desafios novos e mais estimulantes. Ela 

sinaliza para mudanças e os conflitos e dificuldades internos e 
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externos fazem parte de um processo de transformação 

indispensável à gestação da universidade no terceiro milênio. 

A crise representa um movimento de transição a 

partir da ruptura de padrões arcaicos de administração para a 

adoção de novos modelos que possam explorar seu potencial 

intelectual e administrativo. Como impulso para superá-Ia, 

começar por extirpar as práticas usuais que se encontram-se 

impregnadas nas suas estruturas administrativas e burocráticas, 

que impedem o pleno exercício de suas atividades e a 

consecução de seus objetivos. 

Num contexto prospectivo e estratégico, espera

se que o avanço do processo de democratização do país garanta 

a autonomia universitária, princípio fundamental para o 

enfrentamento dos desafios que virão. 

Na prática, este princípio significa a universidade 

funcionar, enquanto ente jurídico, como uma autarquia que está 

submetida ao Estado única e exclusivamente através de um 

controle dos meios burocráticos para o seu funcionamento: 

orçamento, número de docentes e funcionários, formas de 

contratação de serviços e outros. 
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A autonomia não pode estar subordinada a 

nenhum outro critério ou princípio importante para o 

funcionamento da universidade, uma vez que ela não tem como 

função primordial responder às demandas sociais em termos de 

serviços e não está associada à lógica do mercado. 

A Universidade, como instituição chave do 

processo evolutivo da ciência e da cultura, precisa ter 

independência em termos de formulação de estratégias, políticas 

e definição de normas, regras e procedimentos internos. É nesse 

sentido que o princípio isonômico, se consolidado nos moldes que 

a comunidade acadêmica postula, será essencial na configuração 

de uma instituição menos atrelada ao Governo Federal e com 

possibilidades de criação de condições favoráveis para sua 

atuação. 

A autonomia, no seu sentido amplo, é fator 

indispensável para a administração das universidades, pois 

poderá proporcionar maior estabilidade econômico-financeira às 

instituições, assim como será um elemento relevante para 

definição da sua missão. Dificuldades poderão ser encontradas 

para fazê-Ia funcionar, principalmente pelo fator cultural -



conhecido de todos - uma vez que foi vivida dentro dos marcos 

clássicos do chamado "serviço público". 

2.2 A UFMT 

o impulso de desenvolvimento provocado por 

um excedente de recursos nos anos 60 e 70, o interesse e as 

pressões exercidas pela população e políticos da região Centro

Oeste oportunizaram a implantação da Universidade Federal de 

Mato Grosso, a partir de 1972, numa localização estrategicamente 

privilegiada por situar-se nas regiões do cerrado, do pantanal e da 

amazônia. 

Os principais objetivos de sua criação eram 

formar recursos humanos para contribuir com o desenvolvimento 

acelerado por que passava o Estado, na época, absorvendo 

notadamente as demandas de acesso que se faziam à sua volta, e 

ser um centro cultural, principalmente de preservação da cultura 

amazônica. 



Assim, a 10 dezembro do ano de 1970, inspirada 

nos princípios norteadores da educação superior, expressos na 

Lei 5.540/68, criou-se a Universidade Federal de Mato Grosso, 

instituída sob a forma de fundação. A sua criação se deu nos 

moldes da maioria das universidades federais brasileiras, 

organizando-se pela somatória e aglutinação de duas escolas 

isoladas já existentes. Numa arrojada política de expansão, novos 

cursos foram criados e rapidamente aumentada a sua infra-

estrutura física, com a implantação do campus universitário do 

Coxipó. 

No dizer de Dorilêo (1981 :245), a universidade: 

"Tomou a responsabilidade de 
estruturar-se, adequada e eficazmente, 
para bem corresponder ao que dela se 
esperava: atender às exigências 
regionais, sem descurar do universal. 
Tudo o que se fez, nesses dois lustros de 
presença e de resposta, foi feito em 
função das carências e potencialidades 
regionais. " 
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Registra também o professor e ex-reitor que, 

desde os seus primórdios, a Reforma Universitária de 1968 

presidiu o espírito, a estruturação e a organização da UFMT. 

De início, a cognominaram de UNISELVA 

(Universidade da Selva), explicitando sua vocação regional e, a 

partir daí, firmou-se o compromisso claro de procurar dar 

respostas concretas e eficientes aos desafios impostos pelo 

crescente desenvolvimento regional do início da década de 70, 

representado especialmente pela forte expansão da fronteira 

agrícola. 

Durante os onze primeiros anos a UFMT foi 

dirigida por um único reitor, Gabriel Novis Neves, que, em um 

ritmo coincidente com a época, expandiu de forma significativa 

seu espaço físico, de forma a assegurar o suporte estrutural e 

administrativo desejado e necessário tanto para o bom 

desempenho de suas funções, como aos estudantes que 

passaram a frequentá-Ia: prédios para acolher os diversos cursos 

e faculdades que iam se criando; equipamento para laboratórios e 

biblioteca; museu e teatro universitários, entre outros. Afirmava, 

naquela época, o Reitor Gabriel Novis Neves (1981 :246): 
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"À universidade cumpre oferecer 
resguardo, suporte, espaço para debate e, 
sobretudo, parâmetros que delimitem os 
contornos do construir e conviver 
universitários. Despontam, então, lim
pidas, as lições de responsabilidade de 
que devem revestir-se os gestos, os 
discursos, os propósitos". 

Com a forte expansão no quadro docente e 

objetivando o desenvolvimento da qualidade do ensino e a 

perspectiva iminente do incremento à pesquisa, em 1974 a UFMT 

aderiu ao Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD-MEC) 

com vistas à titulação e qualificação do seu quadro docente ao 

nível de Mestrado e Doutorado. 

Ao adquirir uma feição mais acadêmica, parte 

para a constituição do Conselho de Ensino e Pesquisa 

(CONSEPE), constituindo-se, ao lado do Conselho Universitário 

(CONSUNI) e Conselho Diretor, as instâncias colegiadas 

superiores fundamentais como suporte à ação acadêmico-

administrativa da estrutura universitária. 

De acordo com seu Estatuto (Portaria MEC no. 

1007, de 10 de novembro de 1978), no seu artigo primeiro, a 
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Universidade Federal de Mato Grosso foi instituída sob a forma de 

Fundação, nos termos da Lei 5647, de 10/12/70, gozando de 

autonomia didático-científica, financeira, administrativa e 

disciplinar, nos termos da lei. 

Os objetivos essenciais foram assim definidos, 

estatutariamente: 

I - Ministrar educação geral de nível superior, formando cidadãos 

responsáveis na procura de soluções democráticas para os 

problemas nacionais; 

11 - Preparar pofissionais competentes, habilitados ao eficiente 

desempenho de suas funções, com sentido de 

responsabilidade e participação; 

111 - Congregar mestres, cientistas, técnicos, artistas, assegurando

lhes os necessários meios materiais e as indispensáveis 

condições de autonomia e liberdade para se devotarem à 

ampliação do conhecimento, ao cultivo das artes e a sua 

aplicação a serviço do homem; 

IV - Empenhar-se no estudo dos problemas relativos ao 

desenvolvimento social, econômico e cultural do país, 
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colaborando com as entidades públicas e privadas para tal 

objetivo, dentro dos limites dos seus recursos. 

Consolidando-se como Instituição de Ensino 

Superior, as suas relações com o ambiente foram paulatinamente 

tornando-se mais estreitas e a sua administração mais complexa, 

em consequência de seu crescimento. Andrade (1994:32) sinaliza, 

porém, que: 

"Na primeira metade da década de 80, 
embora perma1leça ai1lda como ú1lica 
I1lstituição de E1lsi1lo Superior em Mato 
Grosso, a U FMT, 110 C01ltexto do 
e1lfre1ltame1lto das dificuldades 1lacio-
1lais, decorrida a década de 70 do 
chamado "milagre eco1lômico ", começa 
a experime1ltar, 1lum cresce1lte c01lsta1lte, 
restrições à sua auto1lomia didático
acadêmico-fi1la1lceira e de gestão, e, 
embora te1lha-se c01lstituído 110 modelo 
fU1ldacio1lal, experime1ltou suas C01lse
quê1lcias da forte depe1ldê1lcia do poder 
ce1ltral da República 1l0S aspectos 
relativos a orçame1lto, expa1lsão dos 
quadros doce1lte e de servidor téc1lico
admi1listrativo, criação de 1l0VOS cursos e 
recursos para ma1lute1lção de suas 
atividades e i1lvestime1lto. " 

Contudo, mesmo com essas restrições, 

conseguiu avançar na consolidação de algumas áreas e no 



estabelecimento de novas relações sociais, com o surgimento das 

organizações sindicais e estudantil. Esse processo de organização 

política dos segmentos estudantil, docente e de funcionários 

marca profundamente a década de 80 na UFMT. 

Com a divisão do Estado de Mato Grosso, em 

1977, procurou adequar-se à nova situação e a uma sociedade 

em transformação sob vários aspectos, entre os quais 

fortalecendo-se academicamente com a expansão de suas ações 

no interior do Estado, implantando bases territoriais fixas em 

alguns municípios; na política de capacitação docente e técnico

administrativa e no apoio à pesquisa através do incentivo ao 

surgimento de núcleos de pesquisa. Deles originou-se já mais 

recentemente o curso de mestrado em Educação Pública, 

acrescido o de Saúde e Ambiente e Conservação da 

Biodiversidade, hoje também cursos de Doutorado, além do 

Mestrado em Agricultura Tropical. 

No final dos anos 80 e início dos anos 90, 

mesmo mantendo o quadro de dificuldades caracterizado pela 

dependência crescente e crônica ao poder central, em síntese, da 

falta de autonomia; da deficiência na qualificação do seu pessoal, 
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a UFMT persistiu em impor sua presença e dar algumas 

respostas à sociedade de forma criativa, tentando atuar 

corajosamente em torno de eixos de desenvolvimento acadêmico 

como meio ambiente, ciência e tecnologia, educação e saúde 

públicas, cultura, artes e outros. 

A partir de 1992, nova configuração institucional 

foi empreendida, através da reforma acadêmica e administrativa, 

com o objetivo de fortalecer a academia numa instituição da 

natureza de universidade. Substituiu-se a organização em Centros 

pela de Institutos e Faculdades, reagrupando-se os departamentos 

e cursos afins; criaram as coordenações de ensino e as 

coordenações de pós-graduação no âmbito de cada unidade 

acadêmica, além da adequação das sub-reitorias em pró-reitorias 

e da racionalização da estrutura da atividade meio. 

Hoje, passados 4 anos, toda a comunidade 

universitária clama pela reforma do seu Estatuto, processo em 

andamento mas que não se configura em avanços significativos, 

prejudicando as relações institucionais criadas pela Reforma supra 

citada, uma vez que tem a finalidade de delinear a organização, a 
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composição de sua estrutura organizacional e principalmente seus 

princípios fundamentais e objetivos. 

Oportunidade para a continuidade desse 

processo se destaca com premência. Reitorias passadas deram 

início ao debate e encaminhamentos outros foram dados em 

direção à sua concretização, justificando que: ''poderá ser um 

instrumento criativo para revelar e externalizar formas de expressão 

dos vários tipos de poder, redefinir seu papel perante a sociedade e 

delinear seu futuro. " (UNIVERSIDADE/ REFLEXÃO: 1988,36) 

Entretanto, apesar de toda abertura 

proporcionada para serem feitas reflexões e as primeiras 

discussões a esse respeito, aliada à garantia de expressão, 

participação e representatividade de todas as tendências internas 

à instituição para produzir um projeto institucional, até o momento 

não houve condições objetivas para viabilizar um Congresso 

interno na UFMT. A comissão que produziu o anteprojeto de 

reforma do estatuto, para posterior estudo e avaliação, alega que 

dificuldades de âmbito legal e institucional esbarram a sua 

concretização. (Anteprojeto da Estatuinte:93) 
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Com tantos desafios ainda a enfrentar, a U FMT 

se vê acuada por uma proposta de privatização, sem mesmo ter 

asseguradas as condições de custeio e investimento para o seu 

funcionamento, e por um Projeto de Lei de Diretrizes Bases da 

Educação que tramita no Congresso Nacional que modifica 

totalmente sua feição de universidade. 

As perspectivas futuras ainda são incógnitas e 

estão ainda a delinear-se, contudo a universidade não pode parar 

e esperar por ajuda de braços cruzados, se fragilizando, porque 

dessa forma as soluções serão unilaterais e irreversíveis. Ela 

precisa continuar o seu processo de crescimento, que está como 

que em suspensão, mostrar a sua viabilidade e "consolidar-se 

como Instituição que, cada vez mais, seja capaz de enfrentar os 

desafios que se lhe apresentam, procurando responder 

competentemente aos anseios do meio em que se situa ". 

(Guimarães: 1994,5) 
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2.3 O MODELO 

Seja pela resistência à mudança, seja pela 

acomodação a métodos arcaicos e ultrapassados de 

administração, ou seja, por fim, por falta de um projeto mais 

consistente do Governo Federal para o ensino superior, a 

Universidade nunca conseguiu implantar formas modernas e 

inovadoras de administração em sua estrutura, visando melhorar 

seu desempenho, aumentar sua produtividade e cumprir melhor 

suas funções. 

Contudo, o comportamento de organizações 

chamadas complexas, entre as quais está inserida a universidade, 

conceituada por Ansoff (1983:20) de OSA (Organizações a 

Serviço do Ambiente), tem sido campo privilegiado dos estudos de 

Administração, nos últimos 25 anos, propiciando avanço 

significativo nessa área de conhecimento. Aponta Ansoff (1981: 16) 

que o administrador moderno não pode incorrer no erro de supor 

que as dinâmicas social e política, tanto fora quanto dentro da 
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organização, sejam irrelevantes e não interfiram no resultado 

econômico do empreendimento. 

A necessidade de aprimorar um referencial 

teórico que desse aos administradores os meios de melhor 

compreender o comportamento organizacional de suas empresas, 

bem como suas relações com o meio, fez com que os estudos 

ampliassem suas bases e gerassem um abordagem mais ampla 

da organização e de seu papel nesse contexto. Surge um esforço 

acadêmico no sentido de melhor conhecer limites, dimensões e 

influências das organizações complexas, extrapolando os 

tradicionais limites do sistema empresarial e abrindo novas 

fronteiras ao campo de estudo. 

A gestão estratégica, modelo/sugestão 

proposto neste trabalho, é uma das mais revolucionárias e 

práticas contribuições do setor empresarial dos últimos anos e 

poderá ser um importante instrumento de mudança na 

administração da Universidade Federal de Mato Grosso. "É um 

processo contínuo e interativo que visa manter uma organização como 

um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente". (Certo e 

Peter, 1993-6). Contudo, Ackoff (1982) ao prefaciar seu livro 
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Planejamento Empresarial, assinala a tendência da questão 

estratégica ser mais abordada como uma metodologia de reflexão 

organizacional, perdendo, crescentemente, a sua original natureza 

prescritiva. 

Nessa perspectiva, a gestão estratégica tornou

se cada vez mais um método de reflexão, capaz não só de manter 

seu papel de guardiã contra as turbulências do meio, mas 

igualmente um processo de forte integração entre as diferentes 

unidades organizacionais. 

Conclui-se que a UFMT só poderá realizar suas 

inúmeras atividades se conhecer o seu ambiente, pois é dele que 

ela obtém os recursos e informações necessários para sua 

subsistência e funcionamento. Na medida em que o ambiente 

sofre mudanças, todo o quadro habitual das suas operações é 

tremendamente influenciado por essas mudanças, pois as 

condições ambientais externas contribuem fortemente para o que 

se sucede dentro dela. 

Ansoff (1981:18) apregoa que "mais e mais os 

atuais administradores, ao lado de uma preocupação constante com as 

variáveis técnicas, econômicas e informacionais, estão procurando 
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levar em consideração variáveis de natureza psicológica, sociológica e 

política". Essa nova preocupação configura uma abordagem mais 

ampla e abrangente dos problemas e das atividades 

administrativas e constitui o cerne daquilo que se convencionou 

chamar de "administração estratégica" ou gestão estratégica. 

A gestão eficaz da Universidade é uma exigência 

cada vez maior, imposta pelos obstáculos associados ao controle 

de um aparato burocrático gigantesco e pela necessidade de 

responder à escassez de recursos e aos desafios que surgirão no 

sentido de uma gestão profissional e eficaz. E a gestão 

estratégica, como um sistema planejado de gestão, tem 

capacidade de dar respostas flexíveis e de aprendizado, 

procurando estimular o surgimento de empreendimentos 

inovadores, visando a uma melhor articulação dinâmica entre 

diretrizes políticas e objetivos estratégicos. Também se preocupa 

mais com o desenvolvimento da capacidade de confrontar 

situações críticas e avaliar potenciais futuros do que com a 

eficiência a curto prazo. 

No momento, não é possível mais garantir a 

sobrevivência de uma instituição através de objetivos limitados, 
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ações adaptativas e de curta duração, mas adotando tipos de 

estratégias, políticas e definição de normas e procedimentos 

internos,e, principalmente, ampliando o grau de transparência da 

sua gestão administrativa. 

Assinala Marcovitch, in Garcia (1988: 115), que 

em uma instituição de produção científica, a administração 

estratégica " ... deve permitir que se posicione a instituição em relação 

aos elementos do seu ambiente e se defina a direção do seu 

crescimento". É a estratégia que permite estabelecer quais serão 

os caminhos, os cursos e os programas de ação que devem ser 

seguidos para serem alcançados os objetivos e desafios 

estabelecidos. 

Enfim, a universidade deve aplicar na vida 

prática uma técnica gerencial mais compatível com o novo 

conceito de responsabilidade social que, no seu caso é 

estreitamente relacionado com o papel que a sociedade, através 

de seus mecanismos institucionais, define para ela. E o processo 

de formulação estratégica passa, necessariamente, por estas 

responsabilidades atribuídas. 
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2.4 SOBRE MUDANÇA. 

As tendências às mudanças no cenário político, 

econômico e social têm se manifestado com cada vez mais 

intensidade e são observadas não só no nosso país, como em 

outros, não apenas do Primeiro Mundo. 

As transformações nas regras do jogo do 

mercado internacional e nacional, com o fim das reservas de 

mercado e a globalização, as intervenções "neoliberais" do 

Estado, a ação dos movimentos sindicais, questionando 

condições e relações de trabalho, dos movimentos ecológicos, 

pressionando por novas formas de interação com o ambiente, da 

sociedade e do empresariado, pressionando por educação de 

qualidade e gratuita e os novos arranjos organizacionais 

caracterizam um cenário extremamente mutável. 

A par desse cenário, os obstáculos para a 

adoção de mudanças organizacionais e no sistema educacional 

brasileiro são, entretanto, significativos, desde o conhecido 

escasso dinamismo tecnológico das empresas brasileiras - à 

persistência de processos, condições e relações de trabalho 
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tradicionais - à falta de recursos para investimento na área 

educacional. 

o lema de todos os idealistas desde que o 

mundo é mundo é de que "nunca houve melhor época do que a 

de hoje para se mudar o mundo". Mas no limiar do ano 2000 esta 

frase tem um novo significado. Para Naissbit e Aburdene 

(1990: 11) ''por diversas razões, nunca houve realmente melhor época 

do que a nossa para reinventar as instituições - e muito em particular 

a organização". 

o atual movimento do MEC para a aprovação de 

um projeto que muda a concepção de universidade, prevendo 

alterações de toda ordem e impondo-lhe restrições, sem dúvida 

constitui num esforço ambicioso para mudar a feição da 

universidade brasileira. Nesse sentido, novas propostas 

aparecerão pela necessidade de responder mais prontamente a 

essas mudanças e muitas outras razões que estão forçando a 

universidade a mudar, entre as quais a restrição de recursos para 

sua manutenção e a sua incapacidade atual de atender 

satisfatoriamente às necessidades da sociedade. 
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Tofler (1985: 143) sugere que para sobreviver a 

essas mudanças aceleradas de hoje - necessidades do 

consumidor, tendências sociais, forças políticas, demográficas e 

outras - devemos estar preparados para reexaminar os modelos 

em que a organização está baseada e pensar uma maneira nova 

sobre suas atividades. E só conseguiremos fazer isso quando 

formos capazes de promover mudanças no nosso paradigma atual 

e introduzir novos princípios, novas perspectivas na nossa 

maneira de pensar, libertando-nos de antigos limites. Esse 

paradigma é formado pelas percepções e valores que formam a 

nossa visão da realidade. E essa realidade é o resultado de uma 

construção, de uma escolha por uma "lente" para observar o meio 

que nos cerca, é aquilo que os seres humanos acreditam que 

modela o mundo. Toda a realidade é forjada com base na visão 

que as pessoas têm do mundo. 

A descoberta de novo paradigma inicia-se com a 

consciência da anomalia, com o reconhecimento do fracasso das 

regras consensuais existentes, desencadeando uma crise cujo 

maior significado é assinalar ter chegado o momento da 

renovação dos meios, da reorientação. 
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A expressão "mudança de paradigma" foi 

introduzida por Thomas Kuhn, historiador e filósofo, em seu livro 

publicado em 1962, considerado verdadeiro marco divisório. Kuhn 

se referiu em seu livro "Estrutura das Revoluções Científicas" à 

ciência, mas a expressão foi amplamente adotada e se estendeu a 

paradigmas educacionais, paradigmas para o planejamento, 

mudanças de paradigmas na medicina, etc. 

"Uma mudança de paradigma é uma maneira 

clara e nova de pensar sobre velhos problemas", diz Ferguson 

(1994:26). Continua a autora, esclarecendo que: 

"Um novo paradigma envolve um 
princípio que sempre existiu mas do qual 
não nos apercebíamos. Aceita o que 
existia como verdade parcial, como um 
aspecto de Como as Coisas Ocorrem, 
admitindo que ocorram também de forma 
diferente. Por sua perspectiva mais 
ampla, transforma o conhecimento 
tradicional e as novas e persistentes 
observações, conciliando as aparentes 
contradições ". 

Capra (1982:28), por sua vez, explica que "O 

paradigma ora em transformação dominou nossa cultura durante 

muitas centenas de anos, ao longo dos quais modelou nossa moderna 
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sociedade. Esse paradigma compreende um certo número de idéias e 

valores que diferem nitidamente dos da Idade Média; valores que 

estiveram associados a várias correntes da cultura ocidental, entre elas 

a revolução científica, o Iluminismo e a Revolução Industrial". Capra 

enfatiza que essas idéias e valores estão seriamente limitados e 

necessitam de uma revisão radical, entre eles a crença de que o 

método científico é a única abordagem válida do conhecimento; a 

concepção do universo como um sistema mecânico composto de 

unidades elementares; a concepção da vida em sociedade como 

uma luta competitiva pela existência e a crença do progresso 

material ilimitado a ser alcançado através do conhecimento 

econômico e tecnológico. 

Essa é a visão de mundo apresentada pelo 

paradigma mecanicista, mecânico, que dominou nossa cultura 

durante anos, modelou nossa moderna sociedade e que 

culminava em reducionismo e determinismo. Hoje, contudo, 

inadequada para explicar o estágio atual da humanidade. 

A mudança pela qual passa o mundo deste fim 

de século reflete nas organizações e exige que façamos diferente 

o que vínhamos fazendo há anos, que soltemos as velhas idéias a 
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qual estamos emocionalmente e por hábito ligados mesmo 

quando confrontados com numerosas provas. E essas 

transformações se realizarão quando surgirem instituições que 

assumam tal responsabilidade, pois de uma forma ou de outra, 

todos fazemos parte de algum tipo de organização. 

Na sociedade deste século, as empresas são os 

agentes de intercâmbio, são elas que rompem fronteiras, que 

potencializam e tornam acessíveis as descobertas das ciências. 

Daí a importância da UFMT assumir uma nova forma de gestão, 

enfrentando as resistências - que naturalmente manifestam-se ao 

longo de toda a história de uma mudança - às novas iniciativas 

que deverão ser implantadas. 

Ansoff (1993:466) dedica uma parte do seu livro 

à análise de resistência comportamental à mudança e infere, sob 

o ponto de vista de um analista estratégico, que "a resistência é 

uma manifestação da "irracionalidade" de uma organização, uma 

recusa de reconhecer novas dimensões da realidade, de raciocinar com 

lógica e de levar as deduções lógicas às últimas consequências". 

Penso que a resistência poderá ser "o bicho de 

sete cabeças" com que os administradores depararão ao propor 

mudanças na forma de gestão da universidade. A razão desta 

69 



preocupação se dá uma vez que a gestão estratégica ataca a 

ordem cultural e a ordem política das coisas. Ansoff (1993:468) 

sinaliza que sua finalidade precípua é substituir o modelo 

tradicional de realidade, e suas implicações em termos de poder 

são o aumento da influência e do poder dos níveis de 

administração geral. 

Continuando buscar em Ansoff, ele lembra que 

as causas da resistência podem ser encontradas nas reações de 

indivíduos, por um lado, e nas ações comuns de grupos de 

indivíduos, por outro, e é proporcional à magnitude das 

descontinuidades introduzidas na cultura e na estrutura de poder, 

e inversamente proporcional a sua velocidade de introdução. 

A finalidade deste trabalho não é aprofundar 

sobre a mudança e nem conhecer as suas múltiplas facetas, há 

inclusive uma vasta literatura sobre o tema, mas tratá-Ia como um 

componente que seguramente a universidade enfrentará nesse 

processo de transformação. Seus dirigentes não podem apenas 

deixá-Ia acontecer, ao sabor das intempéries que ela provoca, 

mas deverão ser capazes de desenvover estratégias para 

planejar, dirigir e controlar as mudanças, sob pena de não 

conseguir a efetividade esperada em seus intentos. 

70 



C A P í T U L O 111 

DA ESTRATÉGIA A GESTÃO ESTRATÉGIA 



3.1 ESTRA TÉGIA: Origem e Conceituação 

o termo estratégia vem do grego strategos, que 

significava algo como a arte do general e servia para designar a 

função administrativa do generalato. Ansoff (1991: 105) explica 

que: 

"A origem do termo "estratégia" reside 
na atividade militar, na qual se refere a 
um conceito "amplo" e vagamente 
definido de uma campanha militar para 
aplicação de forças em larga escala 
contra um inimigo". 

Na sua ongem, aproximadamente 500 a.C., o 

conceito de estratégia sempre esteve associado à visão militar, 

significando a arte e a ciência de conduzir forças militares para 

derrotar o inimigo ou abrandar os resultados da manobra. 

Modernamente, a palavra estratégia passou a 

estar associada a jogos, para designar alternativas que jogadores 

teriam em situações específicas. Nesse caso, a estratégia é um 
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plano completo que especifica as escolhas que possuem os 

jogadores em cada situação específica. 

Estratégia, na perspectiva dessa teoria, 

desenvolveu-se em administração através da tentativa de se criar 

uma teoria da decisão. A partir da década de 50 e principalmente 

na de 60, tinha-se a crença na possibilidade de controle de fatores 

ambientais pelo uso amplo e rigoroso da racionalidade 

administrativa. Pensava-se que a aplicação de modelos 

matemáticos produziria maneiras científicas de se controlar um 

mundo cada vez mais complexo. 

A transposição do conceito do termo do sentido 

militar para a administração começou a ser usada quando as 

mudanças tornaram-se cada vez mais crescentes. Uma série de 

idéias e métodos de planejamento de operações militares, 

acumulados e construídos durante séculos de pensamento militar 

estratégico, começaram a ser aplicados à gerência empresarial. 

Essa forma trouxe equívocos e inadequações, uma vez que foram 

transportadas idéias e métodos sem verificar as diferenças entre a 

arte militar e a gerência empresarial moderna. 
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A estratégia militar, baseada na premissa da 

oposição inteligente por parte de adversários, que também 

desenham estratégias ou alternativas de ação, pode ser formulada 

segundo alguns parâmetros de possibilidades de ação dos 

oponentes conhecidos. Por outro lado, a estratégia empresarial 

contemporânea é elaborada segundo um alto grau de incertezas, 

proveniente do ambiente mutável. 

A necessidade de se estudar e aplicar a noção 

de estratégia em administração passou a ser sentida no momento 

em que acentuavam-se as mudanças nas áreas sociais, 

econômicas e políticas, que definem o ambiente empresarial. 

Simples reações e ações adaptativas de curta duração delas 

decorrentes já não eram suficientes para garantir a sobrevivência 

empresarial. Tornava-se necessário antecipar as mudanças, o que 

exigia uma visão de longo prazo, ampliação da ótica empresarial, 

incluído o meio ambiente de onde surgem as principais 

provocações que geram necessidades de se modificar padrões 

organizacionais estabelecidos. 



A idéia de estratégia cria a base para o 

direcionamento contínuo da organização, através da análise de 

grande escopo e de maior prazo. 

Dessa forma, o conceito de estratégia começou 

a ser usado, na década de 50, nos Estados Unidos, com o intuito 

de incutir nas empresas uma nova perspectiva de futuro, através 

do conhecimento de onde e como expandir sua atuação e 

melhorar seu desempenho. Na década de 60 se popularizou no 

meio empresarial associado ao planejamento e em meados da 

década de 70 surgiu a gerência estratégica, uma vez que o 

planejamento estratégico tornava-se ineficaz para responder às 

demandas. A crise do petróleo marcou praticamente o fim da era 

de descontinuidade e turbulência, passando por períodos de 

dificuldade, caracterizados por estagnação e instabilidade 

excessiva. 

Porém, as mudanças ambientais se acentuaram 

em tal velocidade que já não se caracterizavam como algo 

passageiro ou previsível por ciclos rotativos. O futuro se 

aproximava do presente em uma dimensão antes desconhecida. 

O presente torna-se praticamente volátil. 
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Nesse contexto, a Administração emprestou a 

palavra para utilizá-Ia como o caminho que a organização irá 

seguir para atingir seus objetivos, indicando que uma vez 

escolhido, o caminho é de difícil retorno. Como a estratégia está 

ligada ao futuro da organização, a palavra estratégia foi 

naturalmente agregada à palavra planejamento. Começou-se a 

enfatizar o planejamento estratégico numa outra dimensão e a 

idéia de gerência estratégica, que por ser mais genérica tende a 

reforçar a contingencialidade do planejamento. 

Motta (1991 :82) define estratégia como "o 

conjunto de decisões fIXadas em um plano ou emergentes do processo 

organizacional, que integra missão, objetivos e sequência de ações 

administrativas num todo interdependente". Estas decisões são 

basicamente tomadas em função das condições ambientais, que 

são alteradas em conseqüência da velocidade das mudanças 

sociais, econômicas e políticas, que pressionam a um 

redirecionamento constante dos objetivos e dos caminhos da 

organização. 

É do meio ambiente onde a organização está 

inserida que surgem as principais provocações que geram 
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necessidades de se modificar padrões organizacionais 

estabelecidos. Essas modificações, porém, não podem estar 

pautadas em simples reações/adaptações da organização para 

garantir sua sobrevivência; torna-se necessário antecipar as 

mudanças, o que exige uma postura que seja suficientemente 

forte para indicar com clareza um caminho futuro e 

suficientemente flexível para ser alterado de acordo com novas 

condições ambientais. 

A experiência prática, porém, mostra que 

mudanças significativas na forma de gestão enfrentam a 

resistência da organização, que é um problema fundamental e que 

merece atenção dos administradores. Na concepção de Ansoff 

(1993:464) "Resistência é um fenômeno de facetas múltiplas, que 

provoca atrasos, custos e instabilidades inesperados no processo de 

mudança estratégica ... é uma reação natural de grupos e indivíduos a 

mudanças que ameaçam sua cultura e sua posição em termos de 

poder". 
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3.2 GESTÃO ESTRATÉGICA 

No entender de Motta (1991 :92) a gerência 

estratégica é a gestão do futuro, torna-se crucial no mundo de 

hoje, em que o futuro se aproxima velozmente do presente. A 

visão estratégica ajuda a tomar decisões numa era em que já não 

se tem mais tempo de formular e definir os problemas. O autor a 

conceitua como "um processo contínuo e sistemático de direcionar a 

organização para atingir sua missão". 

Esse ambiente de constantes mutações 

propiciou a implantação da visão estratégica nas organizações, 

em que se procura alcançar resultados através de um processo 

contínuo de antecipar mudanças futuras, tirando vantagens das 

oportunidades que vão surgindo e corrigindo cursos de ação a 

longo prazo. 

A prática da estratégia resulta em um processo 

interativo no qual a empresa testa o seu próprio futuro através de 

um aprendizado contínuo. Nesse caso, seus dirigentes devem 
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estar conscientes do processo, para nele poderem melhor intervir. 

Sem a visão estratégica não se pode conhecer o conjunto de 

necessidades, demandas, apoios e recursos existentes na 

sociedade, assim como é difícil estabelecer um sentido de direção 

futura e definir objetivos adequados às circunstâncias. Deixa-se a 

organização vulnerável a todas as pressões para ações de curto 

prazo. 

Assim, o conceito de gestão estratégica encerra 

a preocupação fundamental com o futuro, a mudança, o ambiente 

externo e a incerteza. 
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3.3 VANTAGENS DA GESTÃO ESTRATÉGICA 

Ainda me apoiando em Motta, o autor enfatiza 

que uma organização pode obter diversas vantagens ou 

benefícios implementando um sistema de gestão ou administração 

estratégica de forma efetiva e eficiente, entre os quais destacam

se: 

1. Conscientização do público interno quanto ao propósito da 

organização, isto é, quanto à missão; 

2. Força a gerência e os participantes do processo a pensarem 

além do usual na condução de suas atividades, permitindo o 

surgimento de novas formas de agir e o exame de novas 

alternativas; 

3. Ajuda a criar visões, cenários ou futuros alternativos para a 

organização e novas perspectivas gerenciais em decorrência 

dessas visões; 

4. Favorece o desenvolvimento da perspectiva antecipatória na 

gerência, indicando os problemas que podem surgir antes que 
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ocorram e procurando reduzir os danos causados por 

problemas inevitáveis; 

5. Contribui para instituir na gerência uma visão de totalidade na 

condução dos destinos da organização, um sentido de 

interdependência nas diversas atividades; 

6. Institui na gestão novos instrumentos de análise e previsão; 

novas formas de definição de prioridades e de concentração 

de recursos, assim como melhor visão da organização em seu 

contexto social, econômico e político; 

7. Ajuda a ordenar as ações individuais em um organização 

dirigida para o esforço global, fornecendo uma base para o 

esclarecimento de responsabilidades individuais; e 

8. Contribui para o desenvolvimento e ampliação de interações 

entre as pessoas, proporcionando o aparecimento de novas 

formas motivacionais e cooperativas para enfrentar problemas 

e oportunidades. 
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3.4 METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO 

ESTRATÉGICA 

3.4.1 A TIPOLOGIA DE CERTO E PETER 

Dois autores amencanos, Certo e Peter 

(1993: 13) definem a gestão ou administração estratégica como 

um processo ou uma série de etapas básicas que incluem: 1) 

execução de uma análise do ambiente; 2) estabelecimento de 

uma diretriz organizacional; 3) formulação de uma estratégia 

organizacional; 4) implementação da estratégia organizacional e 

5) exercício do controle estratégico. 

Passo a expor cada uma dessas etapas e a 

mostrar sua relação com o sistema de administração estratégica. 

A ANÁLISE DO AMBIENTE consiste no 

processo de conhecer, classificar e monitorar o ambiente 

organizacional para identificar os riscos e as oportunidades 

presentes e futuras, julgando sobre sua relevância e influência na 

ação gerencial, no desempenho da empresa e, principalmente, no 

atendimento das suas necessidades específicas. 
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Enfatizam que para executar uma análise 

ambiental de forma eficiente e efetiva, o administrador deve 

entender bem a forma como ambientes organizacionais estão 

estruturados. Assim, dividem o ambiente de uma organização em 

três níveis distintos: o ambiente geral, o ambiente operacional e o 

ambiente interno, que devem relacionar-se entre si bem como 

com a organização como um todo. Os administradores devem 

estar cientes desses três níveis ambientais, conhecer quais 

fatores eles incluem, entender como cada fator e os 

relacionamentos entre os fatores afetam o desempenho 

organizacional e, então, administrar as operações organizacionais 

à luz desse entendimento. 

Não existe, porém, forma e padrão ótimos para a 

execução de uma análise do ambiente e que determine os riscos 

atuais e futuros para a organização na realização de suas 

diretrizes. 

Ao ESTABELECER A DIRETRIZ 

ORGANIZACIONAL ou determinar a meta da organização, dois 

indicadores sinalizam a direção para os quais uma organização é 

levada: a missão e os objetivos organizacionais. A missão 



organizacional é a finalidade de uma organização ou a razão pela 

qual ela existe e os objetivos são as metas que as organizações 

têm. 

Somente após a ponderação dos resultados de 

uma análise do ambiente, que apontar os pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças para a organização, a administração 

fica melhor capacitada a estabelecer, reafirmar ou modificar uma 

meta organizacional apropriada e objetivos consistentes. 

A FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIA envolve 

determinar cursos de ação apropriados para alcançar os objetivos. 

Esse procedimento inclui atividades como análise, planejamento e 

seleção de estratégias que aumentem as chances de que os 

objetivos da organização possam ser alcançados. Seu início se dá 

a partir de informações fornecidas pela análise do ambiente. 

A IMPLEMENTAÇAO DA ESTRATÉGIA é 

colocar a estratégia em ação. Contudo, apesar da literatura sobre 

implementação de estratégias estar crescendo, ainda não está tão 

bem desenvolvida quanto a literatura sobre a formulação de 

estratégias. Entretanto, Certo e Peter confirmam que o sucesso 



das organizações depende da implementação efetiva das 

estratégias. 

Freqüentemente, as estratégias são 

parcialmente formuladas pelas empresas, implementadas, 

reformuladas e ampliadas para capitalizar rapidamente as 

oportunidades estratégicas. Dessa forma, a formulação e a 

implementação influenciam-se mutuamente e freqüentemente 

evoluem juntas. 

Os mesmos autores ressaltam que é importante 

ter uma idéia clara do quanto a organização terá de mudar para 

que as estratégias sejam implementadas com sucesso. Algumas 

estratégias exigem somente alterações mínimas na forma como 

uma empresa conduz o negócio atualmente; outras exigem 

mudanças marcantes. 

O CONTROLE ESTRATÉGICO é um tipo 

especial de controle organizacional que se concentra na 

monitoração e avaliação do processo de administração estratégica 

para garantir que está funcionando apropriadamente. Ele é 

empreendido para garantir que todos os resultados planejados 

durante o processo de administração estratégica materializem-se 

85 



de fato. Mesmo parecendo ser uma definição de fácil 

compreensão, o controle estratégico é desafiador e possui 

intrincadas etapas para a sua operacionalização. 

3.4.2 A TIPOLOGIA DE MOTTA 

Motta (1992:CIPAD) apresenta uma metodologia 

com as seguintes grandes fases, enfatizando, porém, que não 

refletem, necessariamente, uma regra sequencial rígida, pois 

trata-se apenas de uma dissociação mental: 1 )Definição da 

missão sócio-econômica; 2) Elaboração de plano estratégico; 3) 

Implementação estratégica e 4) Avaliação e revisão. 

I. DEFINiÇÃO DA MISSÃO SOCIO-ECONÔMICA - Missão é o 

propósito final que justifica e legitima, social e economicamente, 

a existência da organização. Ela procura definir, de forma 

genérica, a atividade que a organização pretende desempenhar 

e que tipo de organização deseja ser. 

O autor sugere uma análise e revisão das 

definições e percepções corretas sobre a natureza e o futuro da 
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organização a partir de algumas perguntas sobre: o que é a 

organização? o que faz? o que será? o que deveria ser? 

11. A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO é um processo 

integrado e globalista de tomada de decisões, para enfrentar os 

desafios do ambiente e garantir o alcance da missão sócio

econômica da organização. Compõe-se de: 

1 - Análise e diagnóstico das ambiências externa e interna; 

2 - Análise prospectiva, isto é, uma aproximação inicial com o 

futuro com base em conhecimentos sobre a natureza da 

organização e de sua missão; 

3 - Contraposição da avaliação prospectiva e resultados atuais, 

num processo de identificação dos hiatos existentes entre o 

desejável, o possível e os resultados; 

4 - Busca e seleção de futuros alternativos e identificação de 

vantagens estratégicas, resultando o uso de recursos 

disponíveis e não utilizados para se fazer melhor o que se faz; 
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5 - Decisões estratégicas fundamentais, visando colocar a 

organização em uma posição "ótima" no ambiente em que 

atua; e 

6 - Verificação ou checaem das estratégias quanto a suas 

definições, questionando sobre sua adequação, validade, 

viabilidade, coerência e outros. 

111 - A IMPLEMENTAÇÃO ESTRATÉGICA é um processo de 

adaptação da organização às opções estratégicas, através da 

operacionalização dos objetivos, revisão das estruturas 

organizacionais, elaboração dos planos de ação (táticos) e 

definição das funções organizacionais e dos métodos 

gerenciais. É nesta fase que se colocam as estratégias em 

ação e representa a atividade mais complexa. 

IV - AVALIAÇÃO E REVISÃO - Nesta fase as informações são 

produzidas sobre o valor dos resultados, a partir de avaliação 

das estratégias implementadas dentro dos seguintes critérios: 

• definição de indicadores da eficiência (processos e custos), da 

eficácia (resultados) e da efetividade (missão). 
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• definição de padrões de desempenho e limites de tolerância 

para cada objetivo; 

• verificação dos resultados obtidos em função das metas 

projetadas; 

• análise dos desvios que estão dentro dos limites e fora dos 

limites de tolerância (pontos críticos); 

• identificação de problemas e obstáculos principais; 

• definição de formas de solucionar problemas e métodos de 

ação corretiva; e 

• redimensionar objetivos, estratégias e critérios de 

implementação. 
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C A P í TU L O IV 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 



Neste capítulo, apresento os dados obtidos 

optando no seu registro apoiar-me na estrutura semelhante ao do 

roteiro utilizado quando das entrevistas (Anexo I). Espero, assim, 

alcançar maiores objetividade e clareza. 

4.1 MISSÃO ATUAL DA UNIVERSIDADE 

Em um grupo constituido de vinte (20) 

entrevistados, apresentou-se como missão fundamental da 

universidade a formação de recursos humanos necessários ao 

desenvolvimento da sociedade brasileira. Na análise sobre como 

está sendo realizada essa formação, que consideraram ser a 

missão mais tradicional da universidade, visualizaram que por ser 

muito restrita não possibilitou a instituição trabalhar em outras 

vertentes, engessando-a em outros setores que poderia ter 

avançado, como a pesquisa e a pós-graduação. 

Foi lembrada a tentativa de se fazer, nesses dois 

últimos anos, uma expansão para o interior do Estado, com 
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turmas especiais de alguns cursos, mas ainda trabalhando nessa 

mesma linha de formação de recursos humanos e transmissão de 

conhecimentos. 

Muitas críticas negativas foram feitas quanto ao 

papel da UFMT no atual contexto educacional do terceiro grau. A 

opinião quase unânime é que hoje esse papel está sendo muito 

mal cumprido, e algumas razões foram assinaladas para justificar 

essa afirmação, entre as quais: o profissional graduado não está 

adequado à realidade, pois não há um programa de atualização e 

reciclagem do professor; a U FMT está preparando as pessoas 

apenas nas áreas tradicionais e clássicas; falta de interação entre 

as áreas de conhecimento. 

O conhecido e tradicional tripé formado pelo 

ensino, pesquisa e extensão foi lembrado por três entrevistados 

como sendo a missão da UFMT, mas muitos enfatizaram que a 

pesquisa está ainda num estágio muito incipiente, no berço, com 

avanços em apenas algumas áreas de conhecimento, porém 

ainda lentos. Com isso, o ensino e a extensão estão com 

deficiências na qualidade, por decorrerem da atividade de 

pesquisa, citada como sendo a principal dentre os três. 



No que tange ao entendimento da baixa qualidade 

de ensino, identificou-se como decorrente da perda de visão do 

profissional que a sociedade realmente necessita. Nessa linha de 

raciocínio da qualificação profissional, enfatizaram que a 

universidade não pode se restringir a dar e a trabalhar tão 

somente técnicas, que servem para resolver problemas mais 

imediatos, mas oferecer ao aluno determinados parâmetros de 

compromisso social para com a sociedade, principalmente o 

compromisso de cidadania. 

Outros pontos também foram mencionados, 

isoladamente, como sendo a missão da UFMT, dentre eles a de 

reproduzir conhecimento; servir à sociedade, a interiorização, 

ações voltadas para a região e integração com a comunidade. 

É interessante ressaltar que, ao discorrerem sobre 

a missão atual da UFMT, a maioria dos entrevistados realizou uma 

análise crítica extensa, abordando-a sob os mais diversos 

aspectos e, pareceu-me em tom nostálgico. Reportaram-se ao 

passado, quando da formulação do projeto chamado 

"Universidade da Selva", original da criação da UFMT, como 

sendo uma idéia forte, principal e que definiu uma trajetória para a 

universidade, na época. Relembraram que, mesmo sendo um 
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pouco abstrato quando se falava em "UNISELVA", esse slogan 

indicava uma missão, norteava um projeto, pois discutia-se sobre 

a Amazônia, o Centro-Oeste e as novas fronteiras; formavam-se 

profissionais conduzindo-os ao conhecimento necessário e 

adequado à região. Foi interessante perceber um certo 

saudosismo para com essa "época de ouro" da universidade, 

quando se tinha recursos em abundância, metas estabelecidas e 

um projeto institucional consistente,. 

Finalmente, ainda nessa linha crítica à missão, 

algumas distorções foram apontadas como responsáveis pela falta 

de norteamento da instituição, nos últimos anos, e que surgiram 

ao longo da sua trajetória, dentre as quais destacam-se: 

1 - O isolamento, que gerou pouca interação com a sociedade, 

como se a universidade não fizesse parte dela, deixando de 

fazer o papel importante de absorver, melhorar e transformar 

o conhecimento; 

2 - Vinculação exagerada com projetos do governo federal, sem 

definir com clareza um projeto próprio. 

3 - Um modelo de administração antigo, imutável, que permitiu 

que tanto a instituição como os indivíduos 

modern izassem; 

não se 



4 - Falta de discussão interna, em todos os níveis; e 

5 - Diminuição de seus recursos próprios. 

4.2 QUANTO À REFORMULAÇÃO DA MISSÃO 

Quanto a essa indagação, dezesseis (16) 

entrevistados responderam sim, que deveria ser reformulada e 

apenas quatro (4) disseram que não. Diversos entrevistados 

apresentaram justificativas para que ela seja reformulada, dentre 

as quais: para melhorar, para assumir outros rumos com 

competitividade e, finalmente, sob pena da universidade sucumbir. 

É importante realçar algumas respostas que 

foram oferecidas quando perguntados sobre a reformulação da 

missão, por demonstrarem as diferenças de opiniões sobre um 

mesmo objeto: 

"Por ser uma missão antiga, desde à época da Idade Média, 

quando foram criadas na Europa as primeiras e grandes 

universidades, não deve ser mudada." 

"Eu acho que não tem que mudar, mas sim avançar, por exemplo, 

na pesquisa e na pós-graduação". 
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"Eu acho que ela deveria se adaptar à modernidade". 

"Não é reformular, mas o que é fundamental é a definição dessa 

missão, para sua própria recuperação". 

Destaco uma forte pontuação dos entrevistados 

quanto à atitude de reflexão, apontada como critério importante a 

ser usada quando do processo de identificação da missão, 

principalmente dos docentes, discentes e técnicos - os três 

segmentos que constituem a instituição. Essa reflexão, 

justificaram, poderá oferecer situações para que seja melhor 

discutida e compreendida a complexidade dos papéis que a 

universidade representa no momento e os próximos que 

seguramente deverá representar no futuro, principalmente pela 

ampliação destes papéis em razão de modificações gerais que 

serão empreendidas nos seus objetivos. 

Ressaltaram a necessidade de reformulação do 

ensino superior e apresentaram críticas contundentes ao que se 

pratica atualmente na instituição, que resume o ensino apenas ao 

repasse de conhecimentos, repetindo o que os autores dizem nos 



livros, muitos deles ultrapassados e desatualizados, terminando 

por transmitir, na visão de um dos entrevistados, em algo bem 

"jurássico", bem paquiderme, sem flexibilidade. 

Vale assinalar o depoimento em tom pessimista, 

que destaco a seguir, que denota uma certa angústia pela 

situação por que passa a instituição: "A UFMT está num processo 

de autofagia ... ela está se extinguindo por si só. Se não houver uma 

intervenção urgente, se a gente não começar a mostrar o nosso papel, 

que é a produção de conhecimentos ... " 

Porém, na avaliação pessoal de um outro 

entrevistado, querendo demonstrar otimismo quanto à situação, 

ressaltou que ainda há tempo para recuperação e espaços para 

determinar o processo de construção de uma universidade do 

futuro, podendo isso ser feito via definição de uma missão clara, 

precisa e que contemple a maioria das aspirações, dos sonhos de 

quem vive a universidade. 

Pode-se constatar um entendimento geral que, 

mesmo que nesses 25 anos a universidade tenha perdido 

informações da maioria de processos que aconteceram tanto 

internamente como externamente, em todos os níveis, ainda é 

possível fazer esse resgate, pois ainda se tem esse espaço. E 
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para isso, ponderaram, ela precisa avançar primeiramente na 

pesquisa interna, para visualizar, por exemplo, como os recursos 

humanos formados estão sendo absorvidos pela sociedade; qual o 

tipo, o perfil de profissional que está formando, fazer uma 

avaliação mais efetiva dos egressos e conhecer melhor a função 

dos seus cursos, dentre outros. Nesse sentido, a constatação é 

que o fundamental é conhecer-se internamente para poder agir e 

contribuir externamente. 

Quanto ao aspecto da importância da 

universidade no contexto regional, ressaltou-se que ela representa 

um ponto de referência do Estado de Mato Grosso, por ser a única 

Universidade Federal, e por esse motivo deve ter um 

compromisso maior com a região, demonstrar preocupação com o 

conhecimento do seu meio ambiente, do seu ecossistema e da 

bio-d iversidade. 

A questão ecológica, um assunto emergente e 

que na nossa leitura deveria ser inserido na ordem do dia das 

discussões, não foi tratado com intensidade, mas apenas tocado 

por poucos entrevistados, não oferecendo, portanto, subsídios 

para uma análise mais acurada. 
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4.3 QUANTO À SUGESTÃO DE MISSÃO 

A produção de conhecimentos foi apontada pela 

metade dos entrevistados como sendo a principal missão a ser 

perseguida pela instituição. E esta prioridade pela pesquisa 

deverá proporcionar tanto conhecimento sobre as especificidades 

da região, em todas as direções, sem precisar importar modelos 

que não são condizentes à realidade, como também a formação 

de mão-de-obra mais adequada à promoção do desenvolvimento 

do Estado. 

De uma forma contundente, um dos 

entrevistados, ao expressar quanto a fomentação do 

conhecimento ser a missão primeira da instituição, destacou: "Ou 

se cria, se recria, se revisita o conhecimento, ou seremos um 

colégio! E para isso nós temos que rediscutir o que a universidade 

está fazendo." 

Alguns entrevistados manifestaram-se a respeito 

da forma como deve ser definida a missão, sugerindo que 

primeiramente deve-se procurar "coisas" bem próprias da 

universidade e depois fazer muitas perguntas. Algumas dessas 

perguntas podem ser, por exemplo: onde ela está presente para 
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valer? Ela é ouvida na resolução de problemas fundamentais para 

o desenvolvimento ou das coisas do Estado? Politicamente, o que 

ela tem contribuido para a discussão das grandes causas, dos 

grandes problemas? E o nível educacional, como é? Por último, 

procurar as respostas, que muito poderá ser esclarecido a partir 

daí. 

Estar mais próxima dos problemas da sociedade 

e do setor competitivo foram também sugestões oferecidas para 

constar da futura missão. Entretanto, em contrapartida, a 

universidade precisa estar comprometida com o meio em que ela 

vive, administrar olhando os problemas externos com mais 

criticidade, com mais envolvimento, e, finalmente, ter o seu corpo 

técnico e docente mais preparado para essa competitividade. 

Ao se prestarem a fazer um aprofundamento na 

discussão da relação universidade/sociedade, um fator de 

destaque foi a preocupação de alguns com a universidade não ser 

"refém" dessa sociedade, em função da existência de uma certa 

ambiguidade, um certo conflito entre as duas categorias e também 

em função de interesses imediatistas e de expectativas da 

sociedade nas respostas emergentes que a universidade deve dar 

aos seus problemas. Justificaram, para isso, que a universidade 
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nem sempre tem com rapidez essas respostas, nem sempre o 

conhecimento que se produz chega a ser concluído, perguntas 

muitas vezes não são respondidas facilmente e prontamente, 

como a sociedade espera. Reconheceram que a sociedade não 

compreende que ainda está se procurando o caminho, não 

absorve bem essa dificuldade e cobra os investimentos que foram 

alocados para as pesquisas, não sabendo que muitas vezes 

demora-se de 5 a 6 anos para realmente produzir essas 

respostas. "Deflagra-se uma ação e a sociedade quer uma reação 

imediata da universidade, mas esse não é o seu papel." 

A preocupação demonstrada com esse 

imediatismo, quer nos parecer, é justificada quando declararam 

que a univeísidade pode se perder ao atender a interesses desse 

tipo, podendo se transformar num instrumento clientelista de 

grupos e até de partidos, o que a descaracterizaria como 

universidade. 

Em razão de falas observadas, evidenciou-se 

que a missão não pode ser restrita, tem que ser aberta e 

i'~u.;j:Sibllitar a instituição atuar em várias frentes do saber, a partir 

da definição de uma vocação macro; mas cada unidade, a nível 
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micro, deve ter suas referências próprias, porém trabalhando-as 

para ser um reflexo dessa vocação contida na missão maior. 

Continuando nesse raciocínio, uma sugestão 

final é que exista uma missão que norteie a universidade brasileira 

como um todo, porém cada uma das universidades federais deve 

definir sua missão dando uma coloração própria, de acordo com 

as demandas e as necessidades a sua volta; assim como cada 

departamento deve dar suas respostas partindo da definição de 

sua missão específica. 

Um fator que nos parece interessante destacar é 

o entendimento dos entrevistados quanto a missão. Antes de 

iniciar a entrevista, era feita uma apresentação da finalidade da 

pesquisa, através da explanação da metodologia da gestão 

estratégica e a necessidade da instituição ter uma missão para 

norteá-Ia. Porém, notei certa dificuldade para alguns entrevistados 

entenderem o significado do que é missão na visão estratégica, 

mesmo havendo essas explicações antecipadas e até outras 

posteriores, no sentido de reforçar o entendimento. O pouco 

conhecimento e familiaridade com o termo no sentido estratégico 

talvez explicariam esse fato da palavra missão ser confundida com 

função, com papel e até com missão religiosa. 
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4.4 REAÇÃO PESSOAL FRENTE ÀS MUDANÇAS 

As respostas à pergunta de como cada um 

reage frente às mudanças gerais e na organização podem ser 

representadas num conjunto heterogêneo de perplexidades diante 

do fenômeno, externadas através de sentimentos de angústia, 

apreensão, desânimo, tranquilidade, positividade, adaptação, 

dentre tantas outros. Quer nos parecer que as emoções foram 

mais fortes e prevaleceram nas respostas. 

Entretanto, o que ficou evidenciado, através das 

falas, é que essas reações individuais estão atreladas mais à 

ações e provocações da própria universidade, isto é, estão 

esperando uma reação institucional do que propriamente cada um 

ter a sua. Para isso, justificou-se que a universidade deveria ser 

vanguarda dessas mudanças, inclusive um agente provocador 

delas e contribuir positivamente, de todas as formas, com o 

processo e não vir após, à reboque, apenas tentando se ajustar de 

forma precária ou ficar correndo atrás dos prejuízos. 
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Alguns reagiram criticando e demonstraram até 

certo ponto indignação contra a burocracia, a organização rígida 

da universidade, a falta de autonomia, as amarras estruturais que 

são difíceis de serem vencidas, impedindo os dirigentes de 

acompanhar ou mesmo preparar a universidade para agir de 

maneira competente e dar as respostas que lhe são de dever, 

antes de lhe serem de direito. 

Um dos entrevistados, ao concluir suas reflexões 

a esse respeito, disse que em razão de tantos empecilhos 

ninguém tem coragem de enfrentar as mudanças e nem fazer as 

mudanças necessárias, assim a universidade lentamente está se 

transformando num fóssil. 

Porém, demonstraram certo consenso quando 

discorreram sobre a importância que representam essas 

mudanças principalmente em suas áreas específicas, da 

necessidade de acompanhá-Ias e das dificuldades encontradas. 

Assim, reagem discutindo, pressionando os órgãos superiores nos 

vários fóruns, nas várias instâncias que participam para superar o 

imobilismo reinante. 

Houve quem revelasse que assimila, aceita as 

mudanças com facilidade, outro que contesta justamente porque 



elas não são constituídas por processos de discussão, mas sim 

por imposição de um grupo que ganhou o poder político do país; e 

ainda aquele que está assustado e sente que não está dando 

conta de acompanhar essas mudanças, pelo nível de 

defasamento principalmente do setor de informação da 

universidade. A observação que fizeram quanto a esse quadro é 

que toda a comunidade universitária é responsável por essa 

imposição, por não apresentar nenhuma contraproposta nem a 

nível de representação, nem a nível de academia ao projeto do 

Governo, transparecendo que existe concordância com todos os 

pontos nele inclusos. 

Considero importante registrar que houve 

entrevistados que me pareceu demonstrar maior preocupação do 

que outros com o processo de mudança que vem ocorrendo, ao 

dizer que está organizando seus estudos, voltando-os para 

assuntos mais emergentes e que tem ligação com a sua área, por 

exemplo, como o Mercosul, a Globalização, na tentativa de melhor 

capacitar-se para o ensino e para a extensão. 

Há ainda aqueles que estão se esforçando e 

procuram mudar aquelas concepções que considera já 

ultrapassadas, atualizando-se na sua área através do 
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conhecimento de novas pesquisas e experiências mais modernas, 

tentando não só adaptá-Ias ao que faz, mas repassando-as para 

seus colegas mais próximos. Ressaltaram, contudo, que essas 

reações são muito particulares, pois não enxergam essa 

preocupação institucional com a capacitação de professores, 

muito menos com a programação de eventos que possibilitem 

essas áreas discutirem, refletirem sobre essas mudanças e as 

suas consequências. 

Ao dizer que reaje aceitando, mas que a 

universidade, principalmente o seu campo de conhecimento, está 

recebendo essas "mudanças de paradígma" com muita lentidão, 

com muita resistência, não entendendo que isso reflete numa 

mudança de século, numa mudança rápida e sistemática dos 

conhecimentos, creio ser possível dizer que o entrevistado estava 

se reportando à concepção de paradigma desenvolvida por alguns 

autores como Kuhn 1 e Capra2
. Essa mudança paradgmática 

deverá contemplar idéias e ações que venham derrubar alguns 

mitos que atualmente norteiam os pensamenos da sociedade e 

dos seus membros nas organizações. 

( 1 ) KUHN. Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo. Perspectiva. 198. 
( 2 ) CAPRA Fritjof. O ponto de mutação. São Paulo. Cultrix. 1992. 
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4.5 REAÇÃO DA UFMT FRENTE ÀS MUDANÇAS 

Não podemos generalizar dizendo que todos os 

sujeitos da pesquisa, unanimemente, responderam que a UFMT 

não reage às mudanças. Uma pequena representatividade 

acredita que, isoladamente, alguns Institutos ou Faculdades, 

considerados de maior vanguarda, estão dando algumas 

respostas à crise, seja através da implantação de cursos de pós

graduação em áreas estratégicas, com a consequente geração de 

pesquisas, ou da realização de projetos, cursos, criação de grupos 

de estudos, de núcleos, etc. Enfim, consideram que há áreas de 

conhecimento que estão sabendo usar as oportunidades que 

surgem e viabilizam projetos através de parcerias com o poder 

público, com agências governamentais, organismos internacionais 

e fundações privadas, inclusive. 

Um outro, porém, percebe que a universidade está 

reagindo nos moldes de outras universidades: preocupada em não 

se tornar um "colegião". Para comprovar esse argumento, aludiu 

ao fato da universidade estar incentivando a pós-graduação 
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"strictu sensu" apenas como resposta antecipada ao projeto da 

LOB, que prevê um número mínimo que ela necessita ter de 

doutores e mestres, para não correr o risco de ser um "colegião", 

O objetivo principal dela, afirmou, querendo demonstrar convicção, 

não é o de proceder as mudanças para realmente cumprir a 

missão que lhe é devida, mas tem a conotação de resolver 

apenas um problema imediato, pelas pressões externas que sofre 

e que, na sua opinião, não deve ser negligenciada. 

Ao concluir, o entrevistado chamou a atenção para 

o fato de que esta não deveria ser a única razão de mobilização 

porque, mais do que números, a universidade precisa de produção 

e para conseguir isso sugere que deveria haver uma mudança do 

fato gerador do desejo de mudar. 

No que concerne, contudo, à postura da instituição 

frente às mudanças, muitas críticas foram feitas, umas mais 

estigmatizadas que outras, porém - não há como negar - com forte 

sentido de desabafo, pela oportunidade/espaço que a pesquisa 

ofereceu aos agentes realizarem análises da instituição e dos 

seus personagens, assim como de revelarem ao pesquisador 

suas aspirações e ideologias, demonstrados através de análise 

crítica de aspectos e interesses específicos. 
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Fêz-se uma comparação da universidade com um 

"elefante branco", um animal muito grande e que se move 

lentamente, o que a impossibilita de acompanhar com maior 

agilidade as mudanças, numa alusão ao tamanho da máquina 

administrativa ou burocrática da universidade, juntamente com 

um sistema de informação precário e ineficiente. Nesse sentido, 

julgam que a universidade está regredindo, pois o que não 

funcionava antes, hoje funciona menos ainda, inclusive certas 

amarrações administrativas que ela ainda tem, resquícios da 

época em que foi criada, perduram até o momento. Foram citados, 

para exemplificar, alguns aspectos, como a cultura legalista e 

normativa; o corporativismo exacerbado, que age mais para 

manter a comodidade do "status quo"; a organização fragmentada, 

tanto do ponto de vista horizontal como vertical, e o fluxo de 

informações difícil e lento. 

Os sujeitos que sentem a universidade reagir 

lentamente, não dando o devido valor a essas mudanças, 

restringindo-as ao seu "campus", não se preparando para essa 

nova concepção de mundo, um mundo globalizado, de 

informações rápidas, consideram que ela não está tendo 

consciência das implicações que essas mudanças estão trazendo 
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à sociedade. Mas acreditam que compete a ela, mais que 

qualquer outro segmento institucional, caminhar rapidamente para 

ajudar nessas transformações, refletindo no que elas tem de 

positivo e contribuindo com suas análises e pesquisas. A 

preocupação exposta é que essas transformações podem vir num 

processo de desenvolvimento, mas se esquecerem do ser 

humano, deixando de ser a peça mais importante nessa 

complexidade, ou até mesmo serem instrumentos contra ele. 

Nesse contexto, acreditam que a universidade é quem poderá 

ajudar a direcioná-Ias 

Destaco algumas respostas quanto à reação da 

universidade que merecem ser mencionadas: 

"Ela está apenas assistindo, não conseguiu reagir ainda". 

"A evolução do conhecimento é muito dinâmico e a universidade é 

muito acomodada para reagir". 

"Ela se sente impotente e não reage, apenas absorve o que vem 

imposto". 

"Está reagindo com indiferença, sem nehuma intensidade". 

"Está reagindo de forma corporativa, sem uma compreensão do 

papel das ameaças". 
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"Como ela não reage, vamos perder 90% do nosso espaço para 

as faculdades particulares". 

"Eu acho que a universidade tem que reagir positivamente a essas 

mudanças, que sabemos muitas são necessárias, contrapondo 

todas as corporações existentes para que a gente possa ver uma 

luz no fim do túnel". 

4.6 REAÇÃO DOS PROFESSORES E TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS. 

A desmotivação foi registrada de forma acentuada 

na maioria das respostas e foi o âmago das várias reflexões e 

análises realizadas durante as entrevistas. Talvez por considerar 

a motivação um fator dinamizador e propulsor do comportamento 

humano, não se consiga ensejar uma reação mais efetiva dos 

segmentos docente e técnico-administrativo às mudanças. A 

maioria das respostas, contudo, não foram desenvolvidas a partir 

desse raciocínio e nem evidenciando apenas esse elemento, o 

entendimento a respeito de como as classes reagem foi variado e 

partiu de outros componentes. 
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Pinço, no geral, algumas razões que foram 

apontadas para justificar essa desmotivação captada: 

1) O conjunto de colegas que se aposentaram prematuramente, 

por pressão de uma dúvida externa. 

2) O baixo salário das duas categorias. 

3) A preocupação mais com a sobrevivência pessoal do que com 

a da instituição, na medida em que a instituição não opotuniza 

a sobrevivência do ponto de vista econômico-financeiro; 

4) O pensar e o agir individual e não coletivo, o que possibilita a 

não agregação. 

5) Falta de debates internos a respeito das grandes questões, 

gerando dúvidas e desconfiança. 

6) Ausência de planejamento, que proporciona a instituição ser 

gerida sem metas. 

7) Espera por decisões ou da sua representação, ou da 

universidade. 

Na percepção de alguns, as reações são mais 

grupais do que individuais. Ao discorrerem sobre isso, eles notam 

que num certo grupo as pessoas tornaram-se apáticas, não se 

manifestam, se julgam impotentes para reagir e continuam a 
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trabalhar apenas rotineiramente com aquilo que já conhecem e 

dominam, isto é, com as normas e com as leis estabelecidas. 

Outro grupo, porém, reage de forma violenta, até atávica, e recusa 

categoricamente a analisar se são benéficas ou não as propostas 

de mudança. Um terceiro grupo reage dentro dos limites restritos 

do corporativismo: contra as mudanças que estão afetando a sua 

categoria profissional, a sua classe, a sua carreira, o seu futuro. 

Por último, há aquele grupo que reage contra, mas trabalha num 

nível mais macro, fazendo uma leitura das grandes propostas que 

perpassam de forma não muito clara as verdadeiras intenções que 

estão por trás delas. 

Há entrevistado que nota descontentamento, 

desânimo no grupo como um todo e revela que a maioria espera 

por iniciativas/provocações da administração da universidade para 

tomar seu posicionamento. Em vista disso, justifica o pouco 

envolvimento dessas pessoas com as atividades normais e 

principalmente em aceitar assumir outras novas. Observou, 

porém, que existem ainda alguns servidores que se mostram com 

vontade em evoluir e são mais receptivos às mudanças. E é com 

eles que alguns Institutos e Faculdades têm conseguido caminhar 

e outros até em avançar significativamente. Alertam, porém, que 
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estas pessoas estão começando a se cansar, principalmente por 

falta de uma política de carreira mais adequada, que permita 

ajustes significativos nas categorias. Quem está fazendo essa 

tentativa de caminhar, rompendo com as dificuldades diárias, vai 

acabar parando, pOdendo conduzir a instituição ao caos. 

Novamente foi destacada a resistência às 

mudanças como um ponto fundamental que deveria ser tocado e 

trabalhado pela instituição. Percebem que existe um número 

significativo de pessoas que concordam que é preciso mudar, têm 

consciência de que como as coisas estão postas não têm mais 

condições de serem encaminhadas, criticam que o serviço público 

precisa de uma outra visão, mas rejeitam as mudanças. Primeiro, 

por medo do desconhecido, inclusive por não verem a 

administração discutindo e envolvida no processo; segundo, a 

acomodação faz com que essas pessoas não queiram mudar, por 

medo de mudarem as exigências, de terem alguma perda, ou 

mesmo ficarem sem tempo para cuidar das coisas pessoais que 

têm lá fora ... 

Entretando, foi unânime o pensamento de que o 

processo de mudança está sendo absorvido com muita lentidão 

por todos os segmentos, havendo acomodação generalizada dos 

L L-\. 



servidores - docentes e técnicos - e principalmente dos discentes. 

Lembraram que o movimento discente, importante alavanca nesse 

contexto e considerado avançado nas discussões e na 

apresentação de propostas, no momento encontra-se 

desmobilizado, com pouca participação e envolvimento nos 

processos internos da instituição, inclusive sem conhecer 

profundamente as propostas/projetos em tramitação. 

Alguns sentem nos fóruns representativos, a nível 

de gestores da universidade, que há uma predisposição para a 

mudança, mas que não se encontra devidamente organizada e 

explícita. Há o desejo, mas não está bem formatado e nem se 

sabe qual o caminho a tomar. 

É importante salientar que essa dificuldade em 

explicitar/saber o que se quer no momento, tanto para a instituição 

como para os seus segmentos, é justamente em razão da 

ausência de definições advindas de outros níveis, com 

competência para fazer a formatação de um projeto global que 

aponte as principais diretrizes para as universidades. Esse quadro 

acaba por neutralizar as ações dos indivíduos, fragilizando-os. 

Assim, muitos se vêem sem rumo/direção a tomar, extrapolando 

essa situação para sua vida pessoal. 
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A reação mais explícita dos docentes é o interesse 

demonstrado para realização de pós-graduação. Em razão disso, 

os Institutos e Faculdades estão procurando trazer para a sede 

esses programas, através de convênios e associações, pela 

dificuldade que sempre houve para os professores sairem e 

fazerem nos grandes centros tanto o mestrado como o doutorado. 

Foi explicado que essa avidez da maioria dos docentes em se 

capacitar é em função da ameaça que paira sobre a universidade, 

que por não ter um número mínimo de mestres e doutores poderá 

ser classificada como "Centro de Ensino" e não "Centro de 

Excelência" . 

Há também a leitura de que a falta de autonomia é 

uma das responsáveis pela maioria das dificuldades por que 

passa atualmente a instituição. Justificou-se que como tudo é 

monitorado paternalisticamente pelo MEC, o orçamento 

principalmente, o professor e o técnico não têm muito o que fazer -

falta recursos e o que é planejado não dá para fazer nem a 

metade. Em razão disso, o primeiro vai para a sala de aula 

insatisfeito e o segundo passa seu tempo envolvido nas 

engenhosas teias burocráticas, gerando um quadro de 

animosidade entre os segmentos: o professor ataca o servidor 
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diante de sua ação lenta e o servidor reclama da postura do 

professor. Expôs o pesquisado que aconteceu muitas vezes de 

instalar-se um conflito recíproco de tal porte, que foi necessária 

uma intervenção radical da chefia para conter as partes. 

Importante realçar o testemunho de um 

entrevistado a respeito da postura das pessoas na instituição com 

as mudanças. A resistência é de tal ordem que se um simples 

horário de fotocopiadora é mudado, a reclamação é tamanha que 

imediatamente volta ao seu horário original, pelas complicações 

que aparecem. Quanto ao computador, ele nota que ainda é 

rejeitado e olhado com desprezo por muitos, que continuam a 

valorizar a máquina elétrica, já absoleta, na sua concepção, por 

resistência a tomar contacto com a tecnologia, não querendo nem 

conhecer as facilidades e vantagens que se pode obter dela. 

Lembrou que a exigência do professor registrar o seu ponto 

mensalmente gerou uma série de discussões e polêmicas quando 

da sua implantação agitando a classe docente que não estava 

familiarizada com essa prática. 

Um entrevistado, de forma dramática, registrou a 

reação patética de três técnicos-administrativos que tentaram 

suicído na semana que antecedeu a sua entrevista. Na sua visão, 
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esses casos sinalizam para o caos que instalou-se na 

universidade, pela falta de incentivo - que pode ser feito através 

de programas de valorização do ser humano - que deixam as 

pessoas com baixa auto-estima, desestimuladas. Isso tudo é 

somado ao salário muito baixo que recebem e ao descrédito nas 

propostas do governo, que não apontam com perspectivas 

positivas para o futuro profissional a nenhuma das categorias. 

4.7 QUANTO À UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS GERENCIAIS NA 
UFMT 

A maioria absoluta dos entrevistados mostrou 

receptividade às técnicas em geral - não se ativeram ao modelo 

proposto, apenas - mas crêem que poderá existir sérias 

dificuldades tanto na implantação como na utilização das mesmas. 

Para isso preveniram que de início estas técnicas devem sofrer 

reajustes ao ambiente onde forem empregadas, para não 

correrem o risco de caírem no vazio, isto é, não se obter nenhum 

resultado com a sua aplicação. 

Continuando nesse raciocínio, citaram alguns dos 

principais entraves que podem comprometer e até impedir um 
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resultado eficiente: a estrutura viciada e resistente à mudanças do 

serviço público; a cultura extremamente burocrática e as normas e 

legislações rígidas, dentre outras. 

Considero oportuno salientar a fala sobre a 

estabilidade do servidor público, notado por dois entrevistados 

como um fator limitador na aplicação de técnicas. Ao opinarem 

sobre o assunto, posicionaram-se contra a estabilidade e 

justificaram essa posição explicando que essa condição privilegia 

e acoberta muitas pessoas descompromissadas, acomodadas, 

assim como também provoca desinteresse nas pessoas em 

assumir novas responsabilidades, em ousar e aceitar o novo. 

É importante registrar os vários pontos de vista 

exarados a respeito do público e do privado, que mostra os vários 

entendimentos a respeito de um mesmo tema. Alguns vêem a 

gerência tanto pública como privada semelhantes, inclusive 

reforçam essa tese afirmando que a administração é universal e 

indivisível na busca da eficiência e eficácia. Nesse sentido, 

afirmam categoricamente que as técnicas não só podem como 

devem ser aplicadas no setor público. Porém, quanto aos 

resultados advindos dessa aplicação, nenhum entrevistado 

assegurou se seriam positivos ou não. 
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Outros distinguem uma enorme diferença entre o 

público e o privado, que reside justamente nos objetivos dessas 

categorias, vistos como conflitantes. Esse grupo afirma, 

demonstrando convicção, que não se pode transferir 

automaticamente metodologia de trabalho, técnicas de 

organização da iniciativa privada para o setor público, uma vez 

que a natureza dos serviços e de produção é distinta. Assim, do 

ponto de vista conceitual, ressaltou-se que as técnicas devem ser 

trabalhadas de forma diferente da empresa privada, 

principalmente em relação a pluralidade de objetivos e de funções 

que contém a universidade. 

Quanto a essa questão da pluralidade, destacaram 

que ela não pode ser considerada eternamente uma barreira, uma 

desculpa para não se caminhar, para não se implantar algo novo, 

senão fica eternamente plural apenas do ponto de vista 

filosófico/teórico. Afirmam que essa pluralidade deve ter um limite 

e esse limite deve ser definido através de discussões, que vão 

apontar as prioridades, assim como quando e quanto se deverá 

caminhar. E não ser plural, simplesmente. 

Outros, ao mostraram-se favoráveis à aplicação de 

técnicas, acham que estas poderão contribuir ao propiciar 
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condições à implantação de muitas mudanças que se pretende 

fazer. Contudo, salientaram que primeiramente devem ser 

adaptadas ao ambiente universitário, para não serem repelidas 

automaticamente. Percebeu um entrevistado que a resistência 

mostrada pela maioria das pessoas está assentada em questões 

ideológicas, que geram discussões do tipo: aquilo que é público 

não pode ser misturado com o privado; o que dá certo em 

empresas privadas multinacionais pode não dar certo em 

empresas públicas, principalmente em universidades e outras 

preocupações que ele considerou de menor importância, mas que 

entravam o entendimento e a aceitação. Em razão disso, a saída 

que vê é as pessoas que fazem parte da administração e do 

processo decisório sentarem e discutirem exaustivamente as 

questões que permeiam o assunto, objetivando quebrar as 

barreiras mais resistentes, os preconceitos mais arraigados, 

possibilitando o conhecimento real das técnicas, podendo assim 

adequá-Ias ao ambiente organizacional universitário. 

Houve também aqueles que ficaram em dúvida 

quanto à validade dessas técnicas e se devem ou não ser 

aplicadas no ambiente universitário. Ao discutirem esse impasse, 

colocaram algumas restrições porque não conseguiram até o 
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momento enxergar a universidade como empresa, assim não têm 

certeza se as práticas utilizadas por uma empresa privada teriam 

sucesso ou não na instituição. A maior dificuldade que percebem 

é na mensuração quantitativa do ensino, do conhecimento, da 

educação, por serem produtos intangíveis, que no nosso 

entendimento não consideramos como fator inibidor para 

aplicação de técnicas. 

Houve, porém, outro grupo que acolheu com 

euforia, com muita expectativa e colocou na utilização dessas 

modernas técnicas - não exemplificando quais sejam - a saída 

para uma mudança de filosofia, de estrutura, de papel da 

universidade. Além disso, vêem que elas poderão proporcionar 

uma oportunidade para romper definitivamente com a burocracia, 

com a inércia, com o desestímulo e o descompromisso que grassa 

o servidor público da universidade. Vislumbraram, também, que o 

trabalho acadêmico poderá fluir com menos desgaste e mais 

agilidade. 

Tecendo seus comentários - num discurso que 

pareceu-me ter base filosófica - um entrevistado fêz o seguinte 

enfoque: "A coisa é mais profunda que a simples aplicabilidade. A 

ciência não é divisível: o que é bom para o privado não é bom 
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para o público. (. . .) Na verdade, nós temos que estabelecer que a 

coisa pública deveria ser gerenciada com muito mais eficiência 

que o privado, porque está se mexendo com o dinheiro do público, 

do povo, que paga pelas coisas e não tem acesso a elas. 

Deveriam, sim, ser aplicadas aqui, na universidade, porque aqui é 

que deveria ser o modelo de eficiência, porque os acionistas são 

maiores do que numa empresa privada. E o público, hoje, está 

cobrando, está reivindicando, não indo à praça pública, mas 

assaltando, cheirando cola, matando, porque nós não estamos 

dando respostas para esse público. Ele responde pela 

marginalidade, pelo tóxico, pelo tráfico e quem sofre somos nós 

por não termos visão desse público". 

4.8 QUANTO AO TIPO DE GESTÃO 

Esta questão teve o propósito de além de 

investigar qual seria o tipo de gestão mais indicado para a 

universidade captar as tendências para compor tipos mais 

específicos que possibilitem trabalhar com a gestão estratégica. 
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A minha constatação é que há uma clara tendência 

para tipos de gestão mais participativos e descentralizados, 

mesmo que um razoável número de entrevistados tenha exposto 

sua preferência em primeiro discutir com um conjunto significativo 

daqueles que formam os segmentos universitários, como uma 

forma mais democrática de opção por um determinado tipo de 

gestão. 

Lembrando a trajetória da instituição, um 

entrevistado enfocou que a UFMT saiu da gestão personalista e 

individualista - modelo que caracterizou a sua implantação - e 

passou aos poucos a funcionar de forma colegiada, coletiva. 

Contudo, percebe alguns viéses nesse modelo, principalmente 

quando se deve assumir algumas responsabilidades individuais 

que o cargo impõe, requer. Nesse sentido, em tom de crítica, ele 

diz que muitos dirigentes não querem responder por 

determinadas obrigações, colocando a responsabilidade na 

decisão coletiva. 

Enfatizou mais uma vez que a direção é 

individualizada, mesmo que o caminho seja indicado pelo coletivo; 

mas muitos não têm a coragem de assumir essas obrigações, 

fogem das tomadas de decisão e transferem as 
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responsabilidades: o chefe de departamento transfere para o 

Diretor, que por sua vez transfere ao pró-reitor, que por sua vez 

vai dizer que o problema é do Ministério, que vai dizer que é 

problema do Presidente da República. 

Houve um número de entrevistados que considera 

imprescindível haver maior participação na gestão da universidade 

principalmente da comunidade que está fora e tem uma outra 

visão. Justificaram que as pessoas ao tomarem parte nas 

decisões criam mais responsabilidade com elas, compromissando 

com a sua implementação. Um outro fator apontado como 

importante na participação é que ela fragmenta o poder, sem 

contudo desenvolverem ou tecerem maiores comentários a 

respeito desse tema. 

Quanto a uma eficiente gestão da universidade, 

este resultado foi condicionado diretamente à conquista da 

autonomia universitária, tanto administrativa como financeira, 

devendo ser estendida e claramente definida aos vários níveis 

organizacionais: pró-reitorias, faculdades, institutos e seus 

departamentos. A autonomia foi apontada como fundamental para 

mudar esse tipo de gestão implantado a UFMT e já desgastado 

pelo tempo, assim como possibilitará mais agilidade e 
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descentralização nas suas atividades. Acreditam que os centros 

de decisão serão mais democratizados e os recursos geridos com 

mais propriedade. 

Nesse sentido, a necessidade de descentralização 

financeira e administrativa das unidades - institutos e faculdades -

foi um dos aspectos mais tocados quando se desenvolveu a 

análise sobre a gestão. Exemplificando o que acontece na prática, 

um entrevistado falou sobre a tramitação de relatórios de 

mestrandos e doutorandos, as análises em reuniões de 

departamento e de congregação que eles devem passar e depois 

serem devolvidos à Pró-reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós

Graduação (PROPEP), que friamente os arquiva. Ele crê que toda 

essa burocracia pode ser evitada e o processo ser racionalizado 

se essas ações forem realizadas pelo Departamento, que é a 

unidade que decide pelo afastamento do docente, juntamente com 

a Congregação e os núcleos de pós-graduação que devem 

garantir o desenvolvimento de suas atividades com qualidade. 

Um outro entendimento a respeito da 

descentralização é que ela foi vista como um "faz de conta" na 

instituição, isto é, são repasssadas atribuições com obrigação de 

serem feitas, mas não são dadas as condições, nem tampouco 
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amparo institucional. Afirma o entrevistado que aqueles que 

procuram fazer as tarefas dentro de suas possibilidades são 

punidos porque estão fazendo - apesar de tudo - e não são 

reconhecidos pelo que estão fazendo. "Descentralizar é repassar 

atribuições ao conjunto e ao mesmo tempo dar condições que o 

grupo faça e cresça." 

Ao fazerem suas afirmações a respeito do tipo de 

gestão que a universidade deveria ter, assim se expressaram os 

entrevistados: 

"Eu acho que é uma gestão autônoma; sem autonomia eu não 

vejo perspectiva de mudar o que está aí". 

"A universidade tem que ter uma gestão colegiada mais 

responsável e pragmática." 

"Nós temos que ter é eficiência, uma produção capaz de contribuir 

para a transformação dessas coisas culturais e fundamentais do 

país". 

"Eu não tenho uma idéia formada a respeito disso. Eu acho que 

deve passar por uma apreciação da comunidade". 

"Tem que ser algo que faça as pessoas se comprometerem". 

"Deve ser necessariamente participativa, com responsabilidade e 

compromisso nas decisões, nos planos e nas metas". 
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4.9 AMBIÊNCIAS INTERNA E EXTERNA 

Um número expressivo de pontos fracos e fortes 

(ambiente interno) e de oportunidades e ameças (ambiente 

externo) foram identificados. Uma parte dos entrevistados se 

deteve a apenas citar esses pontos, listando-os; outros, porém, se 

estenderam em suas análises sem, contudo, se excederem em 

profundidade, desenvolvendo na maioria das vezes um raciocínio 

lógico de causa e efeito. 

Com o intuito de alcançarmos a objetividade 

proposta inicialmente em nosso trabalho, consideramos relevante 

apenas listar os pontos fracos e fortes, as oportunidades e 

ameaças que foram referidas com intensidade por maior número 

de entrevistados, juntamente com uma breve explanação dos 

efeitos que essas forças podem trazer à instituição, baseada na 

fala dos entrevistados. 
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4.9.1 PONTOS FRACOS 

• Falta de informatização geral da universidade, que contribui para 

que as informações não fluam com rapidez e haja ineficiência 

dos controles internos; 

• Perda de professores capacitados e qualificados, via 

aposentadoria precoce, fazendo com que sejam substituídos por 

profissionais sem a qualificação necessária; 

• Falta de regimento e regulamentos, não havendo definição das 

funções na nova estrutura que foi criada em 92; 

• Uso inadequado e excessivo da burocracia, que emperra o fluxo 

das rotinas na universidade; 

• Corporativismo forte e latente dos servidores que interfere nas 

relações institucionais e gera conflitos; 

• Grupos internos de poder (feudos), que agem contra as 

mudanças, reproduzem o clientelismo político da sociedade e 

ajudam a esfacelar a instituição. 
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• Falta de divulgação dos conhecimentos produzidos pela 

universidade, fazendo com que a sociedade não a conheça e 

nem reconheça sua importância; 

.As políticas gerais e os planos para a instituição não são bem 

definidos, gerando controvérsias quando na sua 

operacionalização. 

• Administração excessivamente centralizada, não dando 

autonomia aos institutos e faculdades para gerenciar seus 

problemas. 

Por considerar que é importante para o trabalho 

como um todo o registro dos pontos fracos que foram citados 

isoladamente nas entrevistas, decidi relacioná-los, a seguir: 

• Mal gerenciamento da universidade. 

• Falta de pesquisa 

• Lentidão nas decisões 

• Gestão financeira burocratizada 

• Desmotivação generalizada dos segmentos universitários. 

• Ausência de política de recursos humanos para os servidores. 

• Laboratórios mal equipados. 
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• Falta de integração da área acadêmica com a administração 

superior. 

• Falta de espaço físico suficiente para o professor desenvolver 

suas atividades. 

• Parte física mal construída, com espaços mal dimensionados. 

• Falta de incentivo para a parte cultural. 

• Trabalho extremamente individualizado. 

• Recursos mal distribuídos. 

• Falta de manutenção adequada da parte física da universidade. 

Ao realizar esta análise, notei que a percepção de 

uma dada realidade foi avaliada sob óticas diferentes, não se 

obtendo ao final uma conclusão fechada a respeito. Nesse 

sentido, penso ser conveniente analisar essa questão 

separadamente, relatando em que aspectos existem diferenças de 

opinião. 

A quantidade de professores capacitados e 

qualificados da instituição foi um desses pontos controvertidos. 

Alguns a consideraram como um ponto fraco, justificando que a 

quantidade existente de mestres e doutores é mínima, acordando 
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com o que sugere o projeto de Lei de Diretrizes e Bases quanto ao 

número mínimo de professores capacitados. Por esse motivo, a 

capacitação precisa ser intensivada sem demora, convidando os 

professores graduados a fazê-Ia. 

Por outro lado, houve um número equivalente de 

entrevistados que mostrou uma outra posição a esse respeito, 

enfatizando que a UFMT tem um corpo docente capacitado 

suficiente para produzir conhecimentos, levando-se em conta o 

tempo de criação da instituição. Concluíram esse pensamento 

dizendo que dentro do Estado de Mato Grosso não existe 

instituição que tenha pessoas tão preparadas em todas as áreas 

de conhecimento como a UFMT. 

4.9.2 PONTOS FORTES 

• O projeto de interiorização, difundindo o ensino através de 

turmas especiais no interior do Estado de Mato Grosso, como 

modelo próprio da U FMT e sendo já referência para outros 

países; 
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• Criação na sede de cursos de pós-graduação em áreas 

estratég icas; 

• Aumento de produção científica em função da criação dos 

cursos de pós-graduação; 

• Toda a sua estrutura: física, material e de recursos humanos; 

• Os projetos de extensão e pesquisa realizados pela instituição 

nas mais diversas áreas de conhecimento. 

Outros pontos fortes que foram registrados pelos 

entrevistados, porém de forma isolada: 

• Absorção de maior número de alunos com baixa renda. 

• Formação do professor para o ensino fundamental. 

• Seus órgãos colegiados. 

• Algumas iniciativas na área da inter e multidisciplinaridade 

• Apego das pessoas à instituição. 

• O desejo de reciclagem de muitos servidores. 

• Os serviços que a instituição presta à sociedade 
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4.9.3 AMEAÇAS 

• A diminuição gradativa dos recursos destinados à manutenção 

e investimentos da universidade; 

• Excesso de leis que engessam a universidade; 

• O não cumprimento de algumas leis, pelo governo, por 

conveniência; 

• Falta de autonomia universitária em todos os setores, 

principalmente a administrativo-financeira; 

• Aprovação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases para a 

educação, que poderá trazer mudanças radicais sem a 

discussão dos interessados. 

• Reforma administrativa sem discussão, principalmente a 

proposta de privatização da universidade e a mudança no 

sistema de aposentadoria. 

• Plano de Classificação de Cargos e Salários falho e defasado 

• Falta de definição de políticas para o ensino superior; 

• Prioridade do governo pelo ensino fundamental. 
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Outras ameaças que também foram mencionadas: 

• As modificações extremamente rápidas na ciência e tecnologia 

e que a universidade não consegue acompanhar; 

• A isonomia, que trata as universidades desiguais de forma igual. 

• As respostas rápidas que o ambiente pede. 

• Conflito entre a visão política e técnica. 

Por notar que também na identificação das 

ameaças o mesmo objeto foi visto sob óticas diferentes, como 

ameaça por uns e oportunidade por outros, é de fundamental 

importância que se registrem essas duas visões antagônicas, 

assim como seus divergentes ângulos de análise. 

Houve entrevistado que percebe como ameaça as 

faculdades privadas que estão sendo criadas/implantadas em 

grande número não só na capital como no interior do Estado. Na 

sua opinião, essas faculdades privadas estariam ocupando os 

espaços que não estão sendo preenchidos pela UFMT nas várias 

áreas e atividades, podendo inclusive deixar de ser esse centro 

de referência do Estado, pois o relacionamento com a sociedade 
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poderá ser feito via essas faculdades, mudando o eixo de 

concentração. 

Explicou um outro que essas 

faculdades/universidades ameaçam a UFMT como um todo 

porque os alunos e a sociedade em geral comparam a produção, 

a formação de mão-de-obra e outros quesitos até menos 

importantes e verificam que a Universidade Federal fechou seu 

relacionamento com a sociedade, forma praticamente o mesmo 

número de pessoas, os cursos são basicamente os mesmos, os 

professores não se reciclam, além de ficar em greve por um longo 

tempo. Chama atenção, porém, que essas instituições não 

possuem número suficiente de professores capacitados e 

qualificados, nem grandes critérios de formação, mas estão 

atuando exatamente nas lacunas deixadas pela universidade. 

Paralelamente a esses pontos de vista, um outro 

conjunto tem percepção contrária, que essas 

faculdades/universidades privadas oportunizam a UFMT reagir e 

sair do comodismo. Elas foram vistas mais como estímulos para 

repensar como a UFMT está realizando seus objetivos, para rever 

a sua missão e procurar meios para quebrar as resistências 

entranhadas no seu interior, intensivando seu crescimento através 
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de mudanças agressivas e desafiadoras, e para se adaptar às 

transformações próprias desta época. Haveria aí um caráter mais 

de estímulo que propriamente de ameaça. 

4.9.4 Oportunidades 

• Fazer parcerias, consórcios, convênios e associações a nível 

nacional e internacional com organizações públicas e privadas. 

• De pesquisar todos os ramos de conhecimento. 

• Os diferentes eco-sistemas do Estado de Mato Grosso, que 

também favorecem à pesquisa. 

• Conhecer o meio ambiente onde a universidade está inserida, 

que há pouco conhecimento sobre ele. 

• Estreitar as relações com a sociedade. 

• A reforma administrativa, a LOB e outras modificações que 

possibilitarão reações e geração de respostas positivas. 
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Outras oportunidades que também foram 

citadas: 

• Alta demanda pelos tipos de produtos que a universidade 

oferece: ensino, pesquisa e pós-graduação. 

• Contratos de gestão. 

• Expor a instituição à comunidade, mostrando o que ela faz. 

• Repensar a universidade que temos e estabelecer uma 

universidade que queremos no futuro 

• Participação junto ao governo de campanhas nas mais diversas 

áreas. 

• Fazer parcerias com as universidades privadas. 

138 



CAPíTULO V 

COMENTÁRIOS FINAIS 



5. CONCLUSÕES 

Para a consecução do objetivo principal desta 

dissertação - identificar os limites e possibilidades de implantação 

de modelos de gestão estratégica na Universidade Federal de 

Mato Grosso, utilizei-me de entrevistas, com suporte de um 

roteiro, como instrumento para a coleta de informações, que 

permitiram, de forma interativa e estimulante, uma captação 

imediata e corrente das informações. O roteiro prévio direcionou 

as falas para alguns aspectos considerados importantes a serem 

detectados e se tornaram objeto de análise. Esse processo 

proporcionou-me melhor compreensão do contexto em estudo, 

obtido, ao final, através de uma multiplicidade de dimensões e 

representações expostas pelos sujeitos. 

Um desses aspectos relacionou-se tanto à 

percepção como também à reação dos segmentos e da instituição 

frente ao processo de mudança; outros, voltados para uma das 

fases metodológicas da técnica, prestaram à monitoração do 

ambiente organizacional a partir da identificação de pontos fracos 
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e fortes, ameaças e oportunidades que podem influenciar a 

organização universitária. O propósito inicial de captar essas 

informações na perspectiva de cada um dos entrevistados foi 

atingido a contento, a partir do compartilhamento das suas 

experiências vividas e acumuladas nas várias funções gerenciais 

que exerceram e/ou exercem na instituição. 

O caminho por mim escolhido e seguido tanto na 

coleta dos dados como na análise dos resultados foi a pesquisa 

qualitativa. A forma pela qual os dados foram coletados foi a da 

comunicação e o tratamento dos dados feito através da 

interpretação descritiva. Partindo de focos de interesses mais 

pessoais, as questões foram se ampliando à medida que o estudo 

foi se desenvolvendo, sempre no esforço de elaborar 

conhecimentos de aspectos da realidade que serviram para 

entendimento da universidade e composição da proposta final. 

O contato com a realidade permitiu depreender 

algumas informações e constatações do ambiente organizacional 

da Universidade Federal de Mato Grosso, através de avaliação 

crítica da sua administração e práticas administrativas, porém não 

esgotando a possibilidade de estudos futuros complementarem 
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esse primeiro esforço empreendido em buscar conhecer esse 

ambiente pouco explorado. 

Nas entrevistas com os sujeitos, houve um esforço 

em criar um clima cordial e manter uma atitude espontânea, numa 

atmosfera de respeito mútuo, envolvidos num grau de seriedade 

que propiciou o tratamento de assuntos de natureza estritamente 

pessoal e escolhas nitidamente individuais. O relato de casos 

reais ocorridos serviram tanto para sustentar teses como para 

exemplificar situações vividas cotidianamente e que fazem parte 

das preocupações dos entrevistados. 

Optei por investigar a administração central e os 

gerentes, pois a decisão por este processo gerencial se concentra 

nos níveis hierárquicos mais elevados da organização e implica na 

participação de outros níveis gerenciais, não podendo a sua 

execução ser delegável a comissões ou grupos. 

Com o intuito de complementar o trabalho, julguei 

interessante relatar a exposição de pontos de vista nos bastidores 

da entrevista. Sentindo-se estimulados, alguns entrevistados 

comentaram sobre nomes de prováveis candidatos ao cargo de 

reitor da universidade, em função do término da administração da 

atual reitoria. Uns mostraram-se apreensivos quanto ao perfil 
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conservador desses futuros candidatos e por isso calcularam que, 

certamente, não apresentarão propostas mOdernizantes, 

continuando na mesma linha das administrações anteriores. 

Outros, mais desesperançosos, não acreditavam haver entre eles 

um candidato com fôlego suficiente para efetuar as mudanças 

estruturais que a instituição necessita, pois no final todos se 

comprometem e se aliam a grupos que não aceitam fazer essas 

mudanças, pois querem preservar a todo custo o seu "status 

quo". 

Essas declarações demonstram o nível de 

preocupação das pessoas com os destinos da UFMT e com o 

perfil daqueles que futuramente a dirigirão. Ao mesmo tempo, 

desesperança, pois antevêem a impossibilidade de 

desenvolverem aqueles ajustes conjunturais que a instituição 

necessita no momento, até mesmo para sua sobrevivência. 

Ao refletirem sobre a missão em que atualmente 

se assenta a universidade - entendida como a finalidade ou a 

razão pela qual ela existe - configurou-se que a formação de 

recursos humanos é a missão que atualmente a UFMT persegue. 
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Chegaram à conclusão que essa missão é 

restrita, não abrangendo a multiplicidade de outros objetivos que a 

universidade deve atingir e que não estão contemplados nessa 

missão. Procurando ajustá-Ia à visão estratégica, acresço que ela 

não satisfaz nenhuma necessidade do ambiente externo, não 

qualifica a natureza dos seus propósitos básicos (Oliveira: 1994), 

não possue visão de longo prazo e nem indica algum caminho 

futuro, propósitos da estratégia e necessários para se adaptar às 

mudanças. Assim, concluo que a sua reformulação torna-se 

imperiosa no sentido de adaptar-se ao momento de grandes 

modificações ambientais, ampliando seu campo de atuação 

Qual deveria ser, então, essa missão? Um 

conjunto de caminhos foi sugerido pelos entrevistados e dele 

destaco pontos que poderão servir para nortear futuras reflexões, 

procurando responder à pergunta básica: "Onde se quer chegar 

com a instituição?" (Oliveira: 1994) 

a) buscar uma afirmação de sua vocação como universidade 

crítica em meio à realidade que a cerca, através de maior 

conhecimento e identidade com os problemas da região; 
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b) provocar maior proximidade e estreitamento de laços com a 

sociedade/setor produtivo em geral; 

c) realização de esforços no sentido de melhorar o nível de 

excelência das atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

pós-graduação; 

d) reavaliação das estruturas e procedimentos de gestão 

universitária; 

e) direcionamento a novas formas de gerenciamento dos recursos 

humanos. 

Quanto à postura reativa da instituição às 

mudanças gerais no ambiente, concluo que ela está reagindo a 

passos extremamente miúdos, levando-se em conta a lentidão 

com que acompanha as mudanças. A máquina burocrática é 

pesada e inadequada para os dias atuais, quando se precisa de 

agilidade na tomada de decisão e sentido de direção para a 

organização. 

Há ações isoladas de alguns Institutos e 

Faculdades que tentam avançar com projetos próprios, porém 

circunscritos aos desejos dos seus dirigentes, não se configurando 

como uma reação institucional às pressões do ambiente. 
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Por outro lado, os servidores também não 

apresentam nenhum movimento de reação; o que prevaleceu foi 

uma atitude de passividade/perplexidade diante das realidades 

presente e futura. A maioria está esperando para ver que rumo as 

coisas vão tomar, para depois tentar adaptar-se. Outros tentam 

discutir, pressionando os órgãos colegiados, porém suas idéias 

não encontram ressonância, em razão de posturas extremamente 

racionais, apegadas a regras e normas, em contraste com uma 

organização complexa e dinâmica. 

A adoção de novas técnicas gerenciais foi bem 

recebida pelos entrevistados, contudo há dúvidas quanto ao 

resultado da aplicação na organização universitária, comparada a 

empresa pública em seus conhecidos e discutidos vícios: cultura 

de resistência à mudança, burocracia e excesso de normatização. 

Houve opção, assim, por conhecer com mais profundidade o 

ambiente, para após adaptar um modelo mais conveniente e que 

possa assegurar eficiência nos resultados. 

Quanto ao tipo de gestão, os entrevistados 

depreenderam que deve ser participativo e descentralizado, porém 

em moldes diferentes do que vem sendo praticado atualmente 

pela instituição. Condicionaram a esse modelo-sugestão melhor 

1-1-6 



definição da autonomia para as universidades e maior 

responsabilidade/comprometimento dos administradores em suas 

decisões. 

A análise dos ambientes interno e externo 

proporcionou a identificação de uma série de aspectos que 

influenciam e afetam a organização universitária, apresentando-se 

como uma pequena "fotografia" instântanea, sem sugestões de 

nenhuma ação concreta para as situações analisadas. 

Percebi que houve muita dificuldade para os 

entrevistados classificarem os pontos fortes e fracos como sendo 

os internos à universidade e, por isso mesmo, com possibilidades 

de serem controlados, e ameaças e oportunidades os externos, 

que podem ser conhecidos, aproveitados ou evitados, assim como 

entender que esses fatores seriam interligados para definir futuras 

ações estratégicas. Justifico o fato porque a maioria desconhece 

os conceitos relativos à estratégia ou mesmo à gestão estratégica, 

dificultando o entendendimento da metodologia proposta, assim 

como muitas informações tratadas não eram precisas e nem 

conhecida a sua origem, o que os confundia. Nesse caso, houve 

um esforço em categorizar as informações e encaixá-Ias no seu 

devido grupo, a fim de facilitar a análise. 
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Não ficou imperceptível também uma ponta de 

preconceito com a metodologia, disfarçada por uns e demonstrada 

abertamente por outros. Por questões ideológicas, acreditam ser 

uma técnica criada pela empresa privada e apenas para ela, que 

tem por objetivo o lucro. 

Após percorrer essa trajetória, constato que há 

fatores que podem limitar a implantação de modelos de gestão 

estratégica na Universidade Federal de Mato Grosso, contudo, 

não impedem que definitivamente seja descartada a idéia de se 

introduzir um novo processo, método, técnica ou prática 

administrativa na instituição. Estes fatores, porém, não podem 

ser negligenciados, principalmente em aspectos que levem em 

conta sua diversidade e grau de complexidade, mas sim 

diagnosticados com mais profundidade, buscando o conhecimento 

de suas várias facetas e compreensão das suas especificidades 

para não se correr o risco de cometer imprudências. 

A ligação com o antigo paradigma ainda é muito 

grande. Velhas idéias sobre novos problemas sobressaíram; 

ranços antigos foram expostos; modelos conceituais já absoletos e 

variáveis irrelevantes foram usados para desenvolverem 

explicações e justificarem valores. Apenas um professor 
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mencionou "mudança de paradigma" no decorrer das entrevistas, 

mesmo assim sem maiores explicações, o que leva a supor que a 

maioria não está familiarizada ou não conhece o significado real 

desse termo 

Não identifiquei nenhum tipo de esforço 

significativo no sentido de impulsionar as transformações ou 

mesmo de pressionar os órgãos superiores para que elas 

aconteçam; continuam a desenvolver diariamente suas tarefas 

essencialmente burocráticas, voltadas exclusivamente para o 

cumprimento da missão atual da instituição: ensinar. 

Nesse sentido, penso que este fator poderá limitar 

a introdução de uma técnica que pressupõe um esforço coletivo 

de olhar criticamente não só para dentro, mas também para fora 

da organização, a fim de direcionar o seu crescimento. 

A visão preconceituosa de que as técnicas 

utilizadas pelo setor privado são de difícil aplicabilidade no setor 

público mostra que existem focos de resistência que deverão ser 

pesquisados entre outros níveis da universidade para melhor 

compreensão dela. 

A cultura universitária de resistência, de 

preservação de valores que não são questionados e certos mitos 
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praticamente irreveláveis pela própria cultura, podem ser 

considerados fatores limitantes, mas não impeditivos. É sabido 

que as tentativas de mudanças organizacionais frequentemente 

enfrentam alguma forma de resistência humana. Importante seria 

fazer uma avaliação sistemática, antes da mudança, desses 

fatores que talvez venham opor resistência à iniciativa de 

mudança e não usar como orientação experiências passadas ou 

um simples conjunto de crenças. 

A estratégia introduz elementos de racionalidade 

que perturbam a cultura tradicional e ameaçam os processos 

políticos. Uma reação natural é lutar contra a perturbação dessa 

cultura e da estrutura de poder, em lugar de enfrentar os desafios 

colocados pelo ambiente. 

A falta de garantia para o exercício da autonomia 

poderá engessar a universidade e colocá-Ia cada vez mais 

dependente do governo central, não permitindo espaços para 

outros direcionamentos na sua administração. Essa situação 

também poderá limitar, mas não impossiblitar a aplicação de 

gestão estratégica. 

A gestão universitária é parte integrante da crise 

por que vem passando esse nível de ensino e tem assumido 
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pouco a pouco proporções significativas. Concomitantemente, 

fala-se em reformas, reorganização, rearranjos em procedimentos 

já estabelecidos, em mudar a ordem das coisas, em lidar com 

novas regulamentações governamentais ... 

Essa situação mostra que a universidade vive 

atualmente num ambiente de mudanças rápidas e descontínuas, 

não há mais dúvidas quanto a isso. A complexidade 

organizacional, as incertezas de informação e a percepção 

humana limitada estão sendo empecilhos no enfrentamento das 

ameaças e no aproveitamento das oportunidades. E sob tais 

condições, as tradições e as experiências organizacionais 

passadas já não são mais suficientes para produzirem resultados 

satisfatórios. 

A introdução de um modelo de gestão estratégica 

possibilitará um novo direcionamento à instituição. Sem ter um 

direcionamento eficaz é provável que partes diferentes da 

organização desenvolvam respostas distintas, contraditórias e 

ineficazes. Em consequência, os conflitos poderão se acirrar, a 

desmotivação ficará definitivamente implantada e a instituição 

não terá uma reorientação nem para garantir sua sobrevivência. 
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As funções da universidade estão cada vez mais 

se ampliando e para cumprí-Ias precisa escolher direções certas 

para o futuro e mobilizar as energias das pessoas na nova direção 

escolhida. É nesse momento que a estratégia passa a ser uma 

ferramenta de gestão essencial e de grande necessidade para 

lidar com pressões sócio-políticas externas, responder às 

demandas e usufruir das oportunidades. 

Já existem trabalhos importantes em outras 

universidades nessa direção. A Universidade de Brasília e a do 

Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, já implantaram o 

planejamento estratégico, considerado um passo decisivo para 

preparar as instituições para a nova era. Lembrando Motta, a 

gestão estratégica têm uma terminologia mais ampla e ajuda a 

recuperar a visão menos funcional e mais globalizante e integrada 

que se pretendia com o planejamento estratégico. 

Há elementos que limitam a aplicação dessa 

moderna técnica gerencial porém não invalidam a possibilidade 

de sua aplicação na gestão da U FMT. Os objetivos sociais que 

justificam a sua existência devem ser perseguidos com mais 

agressividade, buscando explorar as oportunidades existentes de 

forma planejada e racional não apenas como algo que garanta a 
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sua sobrevivência, mas para seu crescimento como instituição 

secular que tem enorme peso na sociedade. 

Entretanto, esse processo só será conseguido 

através das pessoas que da UFMT fazem parte, pois a mudança 

acontece inicialmente através das pessoas, que precisam estar 

comprometidas, motivadas, valorizadas. Para tanto, o principal 

objetivo da alta direção é assegurar um clima organizacional 

propício tanto à realização humano-profissional, como ao 

comprometimento pessoal com relação aos objetivos 

organizacionais e resultados a alcançar. Dessa maneira, o 

gerenciamento de pessoas torna-se a primeira e principal 

responsabilidade antes de qualquer inovação. 

A UFMT não tem um fim em si, mas serve à 

sociedade. Necessita de dar um passo qualitativamente novo e ir 

além das funções de ensino, pesquisa e pós-graduação - que são 

o traço específico da instituição universitária - para o compromisso 

social que se consubstancie em ações concretas frente aos 

grandes desafios nacionais. Sem esse salto não será possível 

pensar em novos horizontes. 
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