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Resumo. As Instituições de Ensino Superior Particulares, percebendo o acir-
ramento da concorrência, reconhecem a importância de repensar sua forma de
gestão, buscando uma visão mais competitiva e sólida. Assim, com o objetivo de
contribuir para a gestão estratégica dessas instituições, é apresentado um mapa
estratégico que além de definir estratégias, define processos e indicadores para
o bom funcionamento financeiro, de pessoal (docentes e alunos) e também para
uma contı́nua aprendizagem organizacional. Este modelo procura focar não
somente a tradicional rentabilidade econômica das Universidades Particulares,
mas também uma gestão com o objetivo de construir um centro de excelência
na geração e disseminação de conhecimento cientı́fico, ético, cultural e social.
Estes objetivos podem ser atingidos por meio de uma atmosfera de inovação
e interdisciplinaridade em ensino, pesquisa e extensão, independentemente do
local e distância entre o aluno e professor. Como resultado do artigo, foram
construı́das diretrizes para aproveitar-se as informações contidas no mapa es-
tratégico e mapear estas informações para modelos da técnica i*. Os modelos
resultantes do processo de mapeamento, expressam os requisitos iniciais para
um Sistema de Apoio a Decisão para Gestão de Universidades Particulares.
Estas diretrizes além de poderem ser melhoradas, poderão ser aplicadas para
outros mapas estratégicos.

1. Gestão de Universidades Particulares

As organizações, independentemente do setor em que atuam, estão cada vez mais
competitivas e dinâmicas. Onde se buscava a satisfação dos clientes, agora se busca
a retenção dos clientes; onde se tinha um modelo de gestão padrão, passou-se para
um modelo próprio; onde se verificava uma estrutura funcional, tem-se atualmente a
organização por processos; onde a ênfase era o planejamento estratégico, hoje a deseja-se
obter a gestão estratégica. [Lima 2003]

Sob essa perspectiva, mais do que nunca, a definição, a elaboração e o desen-
volvimento de estratégias por parte das organizações deixaram de ser um modismo e
tornaram-se um fator determinante na criação de valor.

Campos (1998) afirmam que, independentemente da indústria (manufaturas ou
serviços) na qual as organizações estão inseridas, estas precisam inovar e desenvolver
novas capacidades para se manterem competitivas. Desse modo, inovar seria criar e
desenvolver onde “O inovador é aquele que comercializa e consegue lucrar com a idéia”.



A universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira determi-
nada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo. Dessa forma é
possı́vel encontrar no interior da instituição universitária a presença de opiniões, atitudes
e projetos conflitantes que exprimem divisões e contradições da sociedade.

Essa relação interna ou expressiva entre universidade e sociedade é o que explica
o fato de que, desde seu surgimento, a universidade sempre foi uma instituição social,
ou seja, uma prática social fundamentada no reconhecimento de sua legitimidade e de
suas atribuições, num princı́pio de diferenciação, que lhe confere autonomia perante
outras instituições sociais, e estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de
reconhecimento e legitimidade internos a ela. [Chaui 2003]

A visão organizacional da universidade produz aquilo que, segundo Freitag
(1995) pode ser descrito como uma universidade operacional. Regida por contratos de
gestão, avaliada por ı́ndices de produtividade, calculada para ser flexı́vel, a universidade
operacional está estruturada por estratégias e programas de eficácia organizacional e,
portanto, pela particularidade dos meios e dos objetivos.

Dentro desse contexto, ao definir o mapa estratégico (Figura 3) para instituições
de ensino superior, a disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) - 2/2007,
do Departamento de Produção da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), da
Universidade de São Paulo (USP) traçou algumas metas e atributos necessários à gestão
dessas instituições focando nas diretrizes definidas por Kaplan e Norton (2004) . A partir
das informações contidas no mapa estratégico, foi criado um conjunto de diretrizes para o
mapeamento de modelos utilizando a técnica i* para elicitação de requisitos iniciais para
um Sistema de Apoio a Decisão para Gestão de Universidades Particulares. As diretrizes
de mapeamento e o modelo resultante são apresentados na seção 3.2.

2. Definição do Mapa Estratégico
O BSC (Balanced Scorecard) deve traduzir a missão e a estratégia da organização em
objetivos e medidas tangı́veis. As medidas representam o equilı́brio entre indicadores
externos voltados para acionistas e clientes, e as medidas internas dos processos
crı́ticos de negócios, inovação, aprendizado e crescimento [Kaplan and Norton 2004]. As
empresas criativas usam o BSC como um sistema de gestão estratégica uma vez que o
método introduz uma nova forma de abordar e chamar a atenção dos gerentes para os
quatro aspectos mais importantes que, separada ou complementarmente, contribuem para
conectar os objetivos estratégicos a longo prazo aos resultados e ações a curto prazo.

A fim de traçar as diretrizes do mapa estratégico para uma universidade particular,
foi necessário primeiramente definir as quatro caracterı́sticas existentes no topo da
pirâmide organizacional (Figura 1): a missão, os valores, a visão e as estratégias.

A missão é a razão de ser da organização. Ela deve expressar a finalidade
da sua existência, exercendo, portanto, a função de delimitar o campo da ação da
gestão organizacional. Assim, uma universidade particular deve “obter reconhecimento
internacional como um centro de excelência em educação, pesquisa e extensão”.

A visão busca expressar uma situação almejada futura para a organização, empresa
ou unidade especı́fica, de forma que possa identificar aonde se quer chegar e o que se
busca construir em um determinado espaço de tempo. A partir disso, a visão desejada



Figura 1. Pirâmide Organizacional [Kaplan and Norton 2004].

é “ser um centro de excelência na geração e disseminação de conhecimento cientı́fico,
ético, cultural e social para a sociedade, por meio da inovação e interdisciplinaridade
em ensino, pesquisa e extensão, independentemente do local e distância entre o aluno e o
professor”.

O valores atribuı́dos à univeridade foram direcionadas em cinco atributos: (1)
inovação; (2) formação ética; (3) formação cientı́fica; (4) disseminação da informação ; e
(5) interação com a sociedade.

E por fim, as estratégias da universidade, que são um conjunto de procedimentos
adotados pela organização considerada indispensável para competir em seu ambiente,
a partir da definição dos grandes rumos ou alternativas a serem desenvolvidas são: (1)
motivar, desenvolver e reter recursos humanos; (2) promover mudanças, inovação e
trabalho em equipe; (3) definir polı́tica de comunicação; (4) promover parcerias com a
sociedade; e (5) definir polı́ticas de gestão da informação.

2.1. Perspectivas de Gestão
Muitos sistemas de planejamento estratégico concentram-se particularmente em detalhes
operacionais e financeiros e não no posicionamento competitivo, levando muitas empresas
a perderem de vista as questões crı́ticas de competitividade que deveriam ser abordadas
pelo planejamento. De acordo com Oliveira (1999), “o planejamento estratégico
relaciona-se com objetivos de longo prazo e com maneiras e ações para alcançá-los que
afetam a empresa como um todo”.

O BSC é um sistema de gestão, baseado em indicadores que impulsionam o
desempenho, proporcionando à organização visão do negócio atual e futura, de forma
abrangente. Segundo Kaplan e Norton (2004), o mapa estratégico do BSC fornece
um modelo que mostra como a estratégia liga os ativos intangı́veis a processos que
criam valor. Desse modo a gestão da universidade particular descrita nesse trabalho foi



observada sobre quatro perspectivas como mostra o mapa estratégico definido na Figura
3. As perspectivas são: financeira, do aluno, do docente e aprendizagem organizacional.

A perspectiva financeira descreve os resultados tangı́veis da estratégia em termos
financeiros tradicionais, ou seja, rentabilidade, crescimento da receita e custos, entre out-
ros. A perspectiva do aluno descreve maneiras para garantir efetividade da aprendizagem
por meio de avaliações, estágios, parcerias, cursos de qualidade a fim de obter profis-
sionais empreendedores. Em relação a perspectiva do docente deve-se encontrar formas
para atingir-se bons resultados em relação a ensino (geralmente ligado a perspectiva do
Aluno), pesquisa e extensão (que além de ser um diferencial de qualidade para a formação
dos alunos, pode trazer bons resultados para a sociedade). Para isso os objetivos desta
perspectiva compreendem o incentivo a publicações, titulação e dedicação exclusiva além
da Universidade oferecer oportunidades para capacitação técnico-pedagógica, uma infra-
estrutura de pesquisa e extensão e o envolvimento com órgãos de classe. Por fim, todas
estas perspectivas devem se apoiar na aprendizagem organizacional, estruturada por meio
de uma polı́tica e gestão de atividades de forma estratégica.

Como exemplo a tabela 2 descreve as estratégias sob a perspectiva do docente,
apontando também processos operacionais e indicadores que viabilizam o atendimento
dos objetivos estratégicos da Universidade. A partir da elaboração das estratégias
das perspectivas Financeira, Alunos, Docentes e de Aprendizagem Organizacional foi
modelado o Mapa Estratégico para Gestão de Universidades Particulares ilustrado na
figura 3.

3. Capturando Requisitos Iniciais a partir dos FCS e Mapa Estratégico

Entender as necessidades e atender os objetivos dos clientes sempre foi colocado como
um dos maiores desafios da Engenharia de Software. O foco da Engenharia de Requisitos
está em propor métodos, técnicas e ferramentas que auxiliem o processo de compreensão
e registro dos requisitos que o software deve atender. Diferentemente de outras sub-
áreas da Engenharia de Software, a área de requisitos tem que lidar com o conhecimento
interdisciplinar envolvendo, muitas vezes, aspectos de ciência social e ciência cognitiva
[Leite 2006].

A principal razão de falhas no processo de ER é a falta de um entendimento
adequado da organização pelos desenvolvedores de sistemas de software, também
causada pela freqüência na qual mudanças organizacionais ocorrem, sendo que muitas
vezes tais mudanças não podem ser acomodadas pelos sistemas de software existentes
[Castro et al. 2007]. Durante a fase de análise de requisitos, analistas precisam ajudar
a identificar os objetivos organizacionais, bem como os requisitos funcionais e não-
funcionais associados ao sistema computacional a ser desenvolvido. Consequentemente,
há uma necessidade de se analisar e modelar os interesses dos stakeholders, e como eles
devem ser atendidos ou negociados, pelas várias estruturas alternativas de sistemas e
ambientes organizacionais. No entanto, a produção de especificações de qualidade é
relativamente difı́cil. Geralmente os clientes não sabem exatamente como e o que eles
querem, e algumas vezes os requisitos podem não refletir as necessidades reais desses
clientes. Falhas neste processo geralmente resultam em documentos inconsistentes,
incompletos e conseqüentemente produtos de software que não atendem o cronograma,
orçamento e principalmente não atendem as reais necessidades do cliente.



Figura 2. Mapa Estratégico para Universidades Particulares - Gestão de Do-
centes



Figura 3. Mapa Estratégico para Universidades Particulares

Neste contexto o principal objetivo deste trabalho é apresentar uma forma
consistente de elicitação dos requisitos iniciais de um Sistema de Apoio a Decisão
(SAD) para Gestão de Universidades Particulares. O processo será feito a partir de
informações já definidas no Mapa Estratégico para Universidades Particulares descrito
na seção 2. Estas informações serão mapeadas através de um conjunto especı́fico de
diretrizes (seção 3.2) gerando como resultado final modelos i* que representam de forma
visual os requisitos iniciais de um SAD para Universidades Particulares. Os modelos em
i* gerados através do processo de mapeamento poderão ser mapeados para modelos UML
através de ferramentas. A ferramenta JGOOSE (Java Goal Into Object Oriented Standard
Extension) [Vicente 2006] [JGOOSE 2007] pode transformar modelos i* em Casos de
Uso UML e a ferramenta XGOOD (eXtended Goals into Object Oriented Development)
[Pedroza et al. 2004] para diagrama de classes.

3.1. Framework i*

O framework i* [Yu 1995] foi desenvolvido para dar suporte ao processo de análise e
modelagem conceitual, sob uma visão estratégica (motivações e razões) e intencional
de processos que envolvem diversos participantes denominados Atores. Esses Atores
dependem uns dos outros para alcançar objetivos/metas, executar tarefas e fornecer
recursos. Diferentemente de outras técnicas de modelagem, que descrevem tipicamente
um processo em termos de etapas de atividades e fluxos entre entidades, a técnica i* se
destaca por preocupar-se com as razões ou motivações que estão associadas a aspectos
comportamentais do processo. Em geral, técnicas de modelagem tradicionais permitem a
descrição dos componentes do sistema (atores) em termos de seu estado, capacidades
(processos que podem executar) e comportamento (como e quando os processos são
executados), mas não conseguem expressar as razões envolvidas nos processos (o



porque). Além de auxiliar o processo de engenharia de requisitos em sua fase inicial
de especificação, a técnica i* pode ser aplicada em outras áreas [Yu 1995], tais como
reengenharia de processos de negócio, análise de impactos organizacionais, modelagem
de processos de software e também para o desenvolvimento de sistemas orientados a
agentes [Castro et al. 2002, Silva 2005].

Para descrever estes aspectos são propostos dois modelos: O Modelo de De-
pendências Estratégicas (SD) e o Modelo de Razões Estratégicas (SR). O Modelo de
Dependências Estratégicas é composto por nós e ligações. Os nós representam os atores
no ambiente e as ligações são as dependências entre os atores. Por ator entende-se uma
entidade que realiza ações para obter objetivos no contexto do ambiente organizacional.
Atores dependem uns dos outros para atingir objetivos, realizar tarefas, e obter recursos no
ambiente organizacional. O modelo de Razões Estratégicas é um modelo complementar
ao modelo de dependências estratégicas. Este modelo permite compreender e modelar de
forma mais detalhada as razões associadas com cada ator e suas dependências. Enquanto
o modelo de Dependências Estratégicas prove um nı́vel de abstração, no qual modela-se
somente os relacionamentos externos entre atores, o modelo de Razões Estratégicas per-
mite uma maior compreensão a respeito das razões estratégicas de atores em relação a
processos da organização e como os mesmos são expressos. O modelo de Razões Es-
tratégicas auxilia no processo de Engenharia de Requisitos, permitindo que elementos de
processos e as razões por detrás dos mesmos sejam expressas. Na Engenharia de Requisi-
tos, o modelo de Razões Estratégicas pode ser utilizado para compreender como sistemas
estão relacionados/envolvidos em rotinas de atores da organização para gerar alternativas,
bem como para modelar e suportar o raciocı́nio de atores organizacionais a respeito destas
alternativas.

É apresentado a seguir a modelagem de um Sistema Gerenciador de Conferência
(Conference Management System) que mostra o uso da técnica i*. Esta modelo foi in-
troduzido em Zambonelli et al. (2003),, sendo modelado usando o framework Tropos
[Tropos 2007] em Silva et al. (2006) . Os modelos SD e SR da figura 4 e 5 respec-
tivamente, representam as dependências externas entre os atores organizacionais, bem
como as razões estratégicas internas destes atores, em relação a processos envolvidos
no gerenciamento de uma conferência que utilizará um sistema denominado Conference
Management System para gerenciar o processo de submissão de artigos e a publicações
dos anais do evento correspondente. As figuras 4 e 5apresentam um número correspon-
dente visando facilitar referências a estes elementos durante o texto.

Na figura 4 pode-se observar que uma conferência envolve diversos indivı́duos.
Durante a fase de submissão, Autores (ator Author (5)) submetem artigos, e são
informados se seus artigos foram recebidos e recebem o número de identificação de
sua submissão (Submission Number (13)). Na fase de revisão, o comitê (ator Chair (3))
deve entregar a revisão dos artigos entrando em contato com potenciais Revisores (ator
Reviewer (2)) e pedindo aos mesmos para revisarem um número de artigos de acordo
com a sua especialidade. Eventualmente, revisões são requisitadas e geralmente decidem
sobre a aceitação ou rejeição das submissões. Na fase final, os Autores (ator Author (5))
precisam ser notificados das decisões e, em caso de aceitação do artigo, serão solicitados a
produção e submissão da versão revisada de seus artigos. O Publicador (ator Publisher(4))
deve coletar as versões finais e imprimir os anais do evento.



Figura 4. Modelo de Dependências Estratégicas - Conference Management
System - versão da Arquitetura Inicial [Silva et al. 2006]

Apesar do Modelo de Dependência Estratégica (SD) (ilustrado na figura 4)
fornecer dicas sobre porque os processos são estruturados de uma certa maneira, ele não
suporta suficientemente elementos para sugerir, explorar e avaliar soluções alternativas. À
medida que processo de análise prossegue, são descobertas responsabilidades adicionais
para o Sistema Gerenciador de Conferência que serão representados por meio do Modelo
de Razões Estratégicas (SR) ilustrado na figura 5.

O Modelo de Razões Estratégicas (SR) da figura 5) expande o ator que representa
o Sistema (Conference Management System (1)) e delega ao mesmo algumas tarefas as
quais atores externos ao sistema dependem. Esses tarefas se resumem a: Gerenciar a
Fase de Submissão (Manage Submission Phase (7.1)), Avaliar Proposta para Revisão
(Evaluate Propose for review (9.1)) e Gerenciar a Fase de Revisão (Manage Review
Phase (8.1)). A versão inicial do Sistema Gerenciador de Conferências portanto suporta
as fases de submissão, revisão e notificação do processo de gerenciamento da conferência.

Neste trabalho, a técnica i* será utilizada para elicitação de requisitos iniciais de
um Sistema de Apoio a Decisão para Gestão de Universidades Particulares a partir de



Figura 5. Modelo de Razões Estratégicas - - Conference Management System -
versão da Arquitetura Inicial [Silva et al. 2006]

um Mapa Estratégico e fatores crı́ticos de sucesso (FCS). Para mais detalhes a respeito
da aplicação da técnica i* em outros contextos pode-se consultar os trabalhos de Vicente
(2006) e Santander (2002) que visam derivar casos de Uso UML a partir de modelos em i*,
Pedroza (2005) e Alencar (2000) que visam derivar um diagramas de classes UML a partir
de modelos em i*, de Rosa (2005) e Santander (2007) que trabalham com a elicitação de
Requisitos de software legado propondo o mapeamento de Diagrama de Fluxo de Dados
(DFDs) para Modelos em i*, bem como o trabalho de Estrada (2002) que propõe derivar
metas organizacionais e funcionais a partir de modelos de negócio. Além disso, podemos
citar o trabalho de Silva (2006) relacionado ao Projeto Tropos [Tropos 2007] que propõe
o mapeamento da técnica i* para UML a nı́vel de arquitetura de Sistemas Multi-Agentes.

3.2. Mapeamento utilizando a técnica i*

O processo de mapeamento será feito a partir do Mapa Estratégico composto de
perspectivas e objetivos associados a estas perspectivas, criando-se um modelo de
dependência estratégicas (SD), constituı́do de atores, objetivos, tarefas e suas ligações.
Descreve-se abaixo os 3 passos para este mapeamento:

Passo 1: Mapeamento de Atores
1. [Ator principal Mapa Estratégico] Primeiramente é criado o ator que representa

a entidade que foi construı́do o mapa estratégico, neste caso será criado o ator
Universidade Particular

2. [Perspectiva Ator i*] Cada Perspectiva do Mapa Estratégico representará um ator no
modelo de dependências estratégicas (SD), sendo assim, serão criados os atores:



Docente, Aluno, Financeiro

Passo 2: Mapeamento de Objetivos e Tarefas
3. [Objetivos Perspectiva ⇒ Objetivo i*/Tarefa i*] Serão mapeados objetivos i* e

tarefas i* para os atores já mapeados na diretriz 2, com exceção do ator que
representa a entidade em que foi construı́do o mapa estratégico (Universidade
Particular). Estes objetivos i* e tarefas i* serão mapeados a partir dos objetivos
de cada perspectiva. Cada objetivo i* ou tarefa i* mapeado será associado ao ator
de sua perspectiva.

3.1 [Objetivos Perspectiva ⇒ Objetivo i*] Se o objetivo do mapa estratégico for
descrito de forma geral, ele será mapeado para objetivo i*, não importando
neste momento a maneira como esse objetivo sera atingido, satisfazendo o ator
a dependência do objetivo i*.
Por exemplo o objetivo Ser reconhecido pelos investidores como uma boa opção
de investimento pode ser realizada não pode ser descrita de forma especı́fica,
ela é bastante geral e este objetivo poderá ser atingido através da realização
de uma ou mais tarefas. No caso da mapa estratégico descrito na seção ??,
esse objetivo será atingido através da tarefa de Divulgar para o mercado de
investimento os indicadores apresentados pela empresa (Índices de Liquidez,
Índices de Atividade, Índices de Endividamento, Índices de rentabilidade, Índices
de valor de mercado).

3.2 [Objetivos Perspectiva ⇒ Tarefa i*] Se o objetivo do mapa estratégico for descrito
de forma especı́fica, ele será mapeado para tarefa i*, especificando uma forma
particular de se fazer algo, podendo ser visto como soluções que provêem
operações, processos, representações de dados, e estruturação.
Por exemplo a tarefa Redução de Custos pode ser realizada de forma especı́fica,
através de outras tarefas como a redução de custo de produtividade, custos fixos,
variáveis, diretos e indiretos.

Passo 3: Associação entre os atores e seus objetivos e tarefas
4. [Associação com Ator (Perspectiva Mapa Estratégico)] Os objetivos e tarefas i*

serão associados ao ator que representava a sua perspectiva no mapa estratégico.
Por exemplo o Ator Financeiro terá associados as tarefas: Aumentar utilização
de ativos, Aumentar Receita e Reduzir Custos e os objetivos: Adotar melhores
práticas de análise financeira e Ser reconhecido pelos investidores como uma boa
opção de investimento.

5. [Associação com Ator (Realização tarefa/objetivo)] Além de serem associados ao
ator de sua perspectiva eles também serão associados ao ator em i* que de alguma
forma ajudará no atendimento da tarefa ou objetivo do ator.
Todos os objetivos e tarefas dos atores já associados na diretriz 4, serão associados
ao ator Universidade Particular, com exceção dos objetivos e tarefas do ator Aluno
que terão ligação com o ator Docente, isso ocorre pois o ator Aluno dependerá
mais diretamente do ator Docente.

Inicialmente foram criadas apenas diretrizes para o mapeamento de atores,
objetivos e tarefas a partir das perspectivas e objetivos do Mapa Estratégico. Aplicando
os 3 passos do mapeamento do Mapa Estratégico da figura 3 , obtemos o Modelo de
Dependências Estratégicas (SD) figura 6



Figura 6. Modelo de Dependências Estratégicas - Gestão de Universidades
Paticulares

No futuro pretende-se criar diretrizes para mapeamento de outras informações
do Mapa Estratégico, como por exemplo, os processos operacionais que poderão ser
mapeados como tarefas internas dos atores contidos no Modelo de Razões Estratégicas
(SR), os indicadores também poderão ser mapeados como recursos internos dos atores.

Na tabela 2 foi descrito o FCS de uma Universidade Particular “Ter corpo
docente altamente capacitado e comprometido”. A partir deste FCS ilustra-se abaixo
através da figura 7 o mapeamento da estratégia de “Polı́tica de incentivo à publicações”.
A estratégia foi mapeada juntamente com seus respectivos processos operacionais e
indicadores. A estratégia de incentivo à publicações foi mapeado para o objetivo i*
“Incentivar Publicações”. O objetivo será atendido pelos seus processos operacionais
que foram mapeados para tarefas i* através da decomposição da tarefa “Incentivar
Compensações” que será realizada através da tarefas “Aumentar % de bolsas e outras
remunerações” e “Garantir continuidade de vı́nculo empregatı́cio”. Por fim os
indicadores foram mapeados como recurso i* para realização deste conjunto de tarefas
sendo que o “Nro de Publicações por Docentes”.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros
As universidades são as responsáveis por boa parte do progresso e desenvolvimento das
civilizações. Essas instituições de ensino possibilitam a promoção da criatividade e da de-
scoberta. Além disso, elas tendem a ser centros produtores e inovadores do conhecimento,
não apenas para o consumo, mas para a reciclagem, de tal forma que o conhecimento gere
conhecimento, pois as atividades de pesquisa são componentes principais da renovação



Figura 7. Modelo SR para uma estratégia de “Incentivo a Publicações” do FCS
“Corpo Docente altamente capacitado e comprometido”

cientı́fica e tecnológica da humanidade [Benedicto and Catelli 1997].

Deste modo, compreender e entender as mudanças existentes nessa isntituições,
assim como ter a capacidade de formular e desenvolver estratégias que possibilitem às
organizações obterem desempenhos globais superiores, em relação aos seus concorrentes
nos seus respectivos mercados, não são suficientes. Existe outra etapa que é tão
importante quanto as fases anteriores: a gestão da estratégia.

Inseridas neste contexto dinâmico, assoladas por transformações e mudanças,
as universidades particulares - organizações essencialmente prestadoras de serviços e
que não estão excluı́das dos efeitos de mercado que atuam sobre os demais setores
da economia devem ser análisadas segundo seus requisitos e estrutura organizacional,
permitindo uma visão mais competitiva e continuada da sua gestão.

O mapeamento das informações contidas no Mapa Estratégico para o Modelo
de Dependências Estratégicas (SD) ilustrou um processo bastante útil para elicitação
de requisitos iniciais de um Sistema de Apoio a Decisão para Gestão de Universidades
Particulares. Como as informações do Mapa Estratégico geralmente são bastante
discutidas e validadas pelos Administradores e Colaboradores da instituição, o modelo
em i* resultante descreve de forma consistente as necessidades da organização na qual
será desenvolvido o Sistema de Apoio a Decisão. Como trabalhos futuros pretende-se
evoluir o conjunto de diretrizes para o mapeamento de um conjunto maior de informações
do Mapa Estratégico. Estas informações poderão ser mapeadas para o Modelo de Razões
Estratégicas (SR), criando um modelo mais completo para elicitação de requisitos. Além
disso deve-se aplicar processo de mapeamento a outros Mapas Estratégicos.
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