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Em 2006, iniciamos o desenvolvimento desta obra. Para um 

conhecimento geral do leitor, fomos apresentados uns aos ou-

tros na Editora Ibpex, ocasião na qual se iniciou oficialmente 

esta produção. Em um primeiro momento, passamos a nos co-

nhecer e aprender um pouco mais de cada um. Por sorte (ou 

muita sorte), conseguimos trabalhar como se já nos conhecês-

semos há muito tempo. A forma com que discutíamos os tó-

picos abordados e o modo adotado para trabalhar mostravam 

que essa experiência seria agradável e de grande valia. Talvez 

a explicação para isso seja esta: todos nós já conhecíamos o 

assunto deste livro, pois é isso que passamos aos nossos alu-

nos em nossas disciplinas de graduação e pós-graduação. Mui-

tas vezes, precisamos nos reunir para consolidar o conteúdo 

da obra, incluindo e excluindo assuntos a fim de direcioná-los 

para vários públicos leitores. Buscamos apresentar, com uma 

linguagem simples, exemplos práticos e aplicáveis no dia-a-dia 

de quem deseja se aprofundar mais nessa temática.

Dividida em quatro partes, esta obra tem por objetivo apresentar 

subsídios para os gestores modernos no quesito “planejamento e 

estratégias empresariais”. 
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Inicialmente, abordamos as perspectivas em administração 

estratégica, enfocando a globalização e as mudanças organi-

zacionais. 

No segundo capítulo, tratamos das tendências empresariais e 

apresentamos a análise estratégica organizacional, ressaltando 

assuntos de análise organizacional, estudo e distinção das es-

tratégias, planejamento e administração estratégica, finalizan-

do o capítulo com a abordagem das diretrizes estratégicas.

No terceiro capítulo, focalizamos o planejamento e as estra-

tégias empresariais, dando ênfase na análise de cenários, nos 

modelos de análise de negócios e nas técnicas para formulação 

das estratégias empresariais.

No último capítulo, analisamos as ferramentas para implemen-

tação, avaliação e controle estratégico. 

Para realização desta obra, agradecemos ao professor Carlos 

Ubiratan da Costa Schier, à nossa família, que suportou nossa 

ausência, e à equipe da Editora Ibpex, pelo apoio que nos deu 

neste trabalho e pelo incentivo à construção do saber.

Esperamos que este livro contribua para aprofundar seus co-

nhecimentos e que possibilite a você, leitor, novas formas de 

visualizar o mundo dos negócios no que tange ao planejamento 

e às estratégias empresariais.
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1.1

Globalização e mudanças

Podemos observar os produtos que estão hoje nos supermer-

cados, nas revendedoras de automóveis, nos escritórios, nas 

empresas etc. e nos perguntar: o que está acontecendo? A res-

posta é fácil: há muita coisa mudando. As mudanças relativas 

à atualização e ao aperfeiçoamento de produtos e serviços são 

impressionantes. As inovações tecnológicas, por exemplo, têm 

sido muito freqüentes e imprimem uma nova configuração da 

nossa sociedade. Os produtos disponíveis hoje na praça estão 

em processo de inovação, o que passou a ser um diferencial 

competitivo fundamental. Por exemplo: a 3M, empresa que 

tem como foco a inovação, aplica a seguinte estratégia: 30% do 

seu faturamento anual deve ser proveniente de produtos lança-

dos nos últimos dois ou três anos. Qual a razão? Dentro da sua 

concepção de negócio, está priorizando tomar a dianteira em 

produtos e serviços com relação à concorrência, e ela mesma 

está tentando auto-superar-se antes que outro o faça. É uma 

estratégia inovadora dentro da organização, a qual procura 

disseminar essa idéia entre os seus colaboradores.

Empresas que apresentam maior capacidade de inovação são 

mais competitivas. Como em um grande número de negócios 

há uma maior velocidade de obsolescência de produtos e servi-

ços, surge daí a necessidade da inovação. Toda inovação exige 

novas habilidades e novos conhecimentos, que, em resumo, são: 

mudanças nas formas habituais de se fazer as coisas dentro da 

organização. Nota-se que, “para lidar com todas as mudanças, 

os altos executivos das melhores empresas vêm delegando mais 

responsabilidades gerenciais aos níveis mais baixos”.1 Cada vez 
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há mais necessidade de inovações dentro das organizações pelo 

simples fato de terem que se adaptar às pressões do entorno, 

sendo que a rapidez desse processo é, também, um fator dife-

rencial competitivo. 

Como se exigem mudanças em todos os âmbitos da empresa, 

torna-se inevitável a maior capacidade de assimilação e inicia-

tiva por parte de todos os seus membros. Nesse contexto, de 

acordo com Kotter2: “As posições no alto da hierarquia, princi-

palmente, requerem bastante liderança para lidar com um am-

biente altamente volátil na empresa. As pessoas nestes cargos 

têm de ser capazes de lidar com controles e sistemas de plane-

jamento, sistemas de recursos humanos e estruturas organiza-

cionais complexos”. 

Levando em conta a tendência de que em muitos setores, prin-

cipalmente os intensivos em conhecimento, há necessidade de 

agregar valor aos produtos e aos serviços através de domínios 

de conhecimento, fatores como criatividade e inovação são de-

cisivos para a competitividade. 

Adotando o conceito de liderança como sendo a capacidade ou 

a qualidade daqueles que conduzem mudanças, é possível veri-

ficar um aumento da demanda de liderança em todos os níveis 

da empresa. Da alta direção ao pessoal de frente de operações, 

requer-se capacidade de adequação às demandas do mercado. 

Conduzir mudanças criativas e inovadoras revela-se uma tô-

nica importante para o desenvolvimento e a sobrevivência das 

organizações. Para isso, as pessoas que compõem a instituição 

são mais solicitadas quanto ao aperfeiçoamento de seus conhe-

cimentos, habilidades e competências. 

Todas as mudanças causam de per si, ou seja, a apreensão das  
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por si próprias, não importa se for esta ou aquela mudança, 

pessoas, pois exigem alterações de hábitos pessoais, o que pro-

voca resistências ativas ou passivas. As resistências surgem em 

função da percepção de perda de domínios pessoais. Como é 

necessário aprender a fazer coisas novas de novos modos, por 

mais boa vontade que se tenha, qualquer tipo de mudança (em-

bora algum possa não dar certo) gera resistências. 

Fatores impulsionadores      
das mudanças nas organizações

As mudanças são impulsionadas fundamentalmente por três 

fatores: i) ameaças externas que afetam a sobrevivência da 

empresa, ii) mudanças ambientais como oportunidades ex-

ternas e iii) rapidez de resposta às solicitações do mercado.

Essas questões devem balizar a ação da alta gerência na elabo-

ração das estratégias competitivas. É importante fixar os três 

aspectos que vamos destacar:

i) Ameaças externas que afetam a sobrevivência da empresa

A influência das novas tecnologias tem levado as organizações 

a tomar a inovação como fator-chave, para evitar a concor-

rência frontal com grupos poderosos. A estratégia da diferen-

ciação de produtos e serviços é o caminho da pequena e da 

média empresa. Trata-se de criar um diferencial competitivo 

por meio de valor agregado em aspectos-chave da produção 

regional. Pequenas e médias empresas encontram o seu espaço 

no mercado buscando uma diferenciação, pois

as mudanças ambientais ameaçam a sobrevivência da organização. 

Como qualquer sistema, as organizações dependem de seu ambiente 

externo e devem interagir com ele. Se uma organização perde o 
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contato com seu ambiente, ela pode se ver oferecendo produtos ou 

serviços que poucas pessoas desejam comprar, enquanto concorrentes 

mais ágeis abocanham parte de sua fatia de mercado.3

As organizações saudáveis monitoram continuamente o grau de 

satisfação dos clientes com relação a produtos e serviços consu-

midos. Essa preocupação, de acordo com Kotter,4 deve-se a que

O cliente está cada vez mais exigente e requer maior valor agre-

gado e serviço. As empresas precisam dirigir-se para o cliente. 

Mas a voraz competição obriga prestar este serviço da forma 

mais eficiente possível ou outro o fará melhor. As empresas têm 

que redesenhar seus processos mantendo só aquelas atividades 

que criam valor para o cliente da forma mais eficiente possível e 

eliminando o restante. É um esforço difícil. Com ele, alcançamos 

somente o nível mínimo para competir.

ii) Mudanças ambientais como oportunidades externas

As influências do ambiente que favorecem as inovações dentro 

das organizações são: as novas tecnologias, os novos conheci-

mentos, os novos materiais e as exigências do mercado ou dos 

clientes. As mudanças ambientais acabam sendo oportunidades 

de crescimento, pois desenvolvem a capacidade de resolver pro-

blemas ou de se antecipar às necessidades ou, ainda, de abrir 

novos campos de atividade. 

Quando o ambiente torna-se mais competitivo, em um primei-

ro momento, ocorrem inovações de ordem incremental (passo a 

passo). Começa-se por diminuir custos e melhorar a produtivi-

dade, mas, no final, para dar um passo avante, são necessárias 

mudanças mais radicais. Ainda segundo Kotter5, muitas em-

presas fizeram, por assim dizer, “a lição de casa”, porém agora 
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precisam de mais criatividade e inovação em aspectos-chave. 

Não basta uma mudança incremental, mas sobretudo aquela 

que abre novos mercados, novos produtos e novos domínios de 

conhecimento. Torna-se fator-chave desenvolver capacidades 

competitivas dificilmente imitáveis.

iii) Rapidez de resposta às solicitações do mercado

Devido à urgência de rapidez de resposta às solicitações do 

meio competitivo, as organizações vêem-se na necessidade de 

inovar em termos organizativos. Novas formas de estrutura, 

mais flexíveis e com menos níveis hierárquicos, têm sido pro-

curadas. A empresa burocrática, seguindo ainda os modelos do 

início do século passado, já não responde adequadamente ao 

mercado. Atualmente, a tendência tem levado à configuração 

de “organizações muito mais planas, com menos hierarquia, 

em que cada dirigente tem um número maior de colaboradores 

diretos a supervisionar e, sobretudo, maiores níveis de autono-

mia na organização. Observa-se um esforço progressivo para 

tornar realidade a autonomia de decisão dos empregados”.6

Impacto das mudanças      
na configuração do trabalho

A globalização é um fenômeno recente, que resultou no aumento 

interdependência dos mercados, das empresas e das nações. A no-

ção de globalização, em um aspecto, grifa a maior interação dos 

atores internacionais e sua mútua influência. Por causa da abertu-

ra dos mercados, que vem sendo progressiva desde a sua criação, 

a competição entre as empresas é crescente. Essa circunstância 

gera graves problemas, principalmente nos países dependentes de 

tecnologia caras, pois a competitividade internacional é maior, e a 

competição pelos mercados acaba sendo global.
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Com a introdução de novas e mais eficazes tecnologias nas 

empresas, máquinas e computadores passaram a substituir o 

trabalho repetitivo do homem. Como decorrência, há maior 

concentração de pessoas na área de serviços. Desloca-se gente 

do campo para a cidade em busca de empregos, pois o trabalho 

no campo está cada vez mais automatizado, crescendo, assim, 

a concentração de população urbana. O setor de serviços nos 

dias atuais é o carro-chefe, em razão de gerar mais empre-

gos que os outros. Nesse setor, é pré-requisito o conhecimento 

simbólico (conhecer, por exemplo, linguagens de computador 

e dados científicos) e a utilização de sistemas de informação e 

linguagens para operar sistemas. Desse modo, são necessários 

conhecimentos cada vez mais sofisticados.

Atualmente, precisa-se de menos pessoas na extração de maté-

ria-prima e nos processos de transformação básica. A execução 

dos artefatos torna-se cada vez mais sofisticada, em virtude 

dos novos processos tecnológicos que alcançam maior produ-

tividade e qualidade, com custos bem inferiores aqueles empre-

gados anteriormente.

Há mais desemprego porque a velocidade de adaptação, ca-

pacitação e aprendizagem é menor que a velocidade com que 

ocorrem as mudanças e os avanços tecnológicos.

Hoje, é absolutamente necessária uma vontade política para a 

capacitação profissional e o desenvolvimento de pessoas. Pre-

cisamos de uma revolução de lideranças em nosso país, para 

conduzir esse contingente enorme de mudanças extremamente 

necessárias.

O empresário precisa repensar sua atividade, procurando ou-

tras alternativas de mercado. Uma delas é buscar liderança 
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em pequenos nichos de mercado, onde pode diferenciar-se da 

concorrência. Há necessidade de criarmos valor agregado, que 

significa adicionar ao produto ou ao serviço um “a mais” de 

desempenho ou de características que o diferencie de outros. 

Valor agregado não pode ser uma palavra mágica. 

A utilização de produtos descartáveis, somada à obsolescên-

cia mais rápida dos produtos, produz na sociedade atual muito 

lixo. Abrem-se campos direcionados ao desenvolvimento sus-

tentável e à aplicação de materiais e processos que minimizem 

os impactos negativos no meio ambiente.

Os tipos de trabalho atuais estão redesenhando-se com maior 

carência de conhecimento e de tecnologia sofisticada. Por 

exemplo: a necessidade de um funcionário da produção indus-

trial conhecer os métodos de trabalho como just in time, kan-

ban, PDCA ou, ainda, nos escritórios, de se entender o uso das 

planilhas de cálculo de informática, além de infinitos exemplos. 

Hoje, ou o profissional se prepara para essa nova situação, ou 

se marginaliza no mercado de trabalho. Este, por sua vez, va-

loriza cada vez mais o que é propriamente humano: a inteligên-

cia criadora, a inovação e a capacidade de conduzir mudanças. 

Essas competências revelam que há maior demanda de líderes 

em todos os níveis. 

As áreas que se destacam em termos de atuação pelas demandas 

de mercado são: turismo, telecomunicações, informática, mani-

pulação de medicamentos e tecnologia de produção agrícola e 

animal. Também são de suma importância para mercados glo-

balizados os trabalhos anexos à distribuição e à logística.

A tecnologia da informação também influencia na configuração 

do trabalho. O local onde se realiza a atividade já não é decisivo 
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para alguns trabalhos, em virtude do emprego dos sistemas 

mais ágeis de comunicação. Os “trabalhos do conhecimento” 

podem ser feitos em cidades distantes, conectados através da 

internet. É o caso da Embraer, que emprega a sua “competência 

essencial” de gestão de projetos através de sistemas complexos 

a distância, em aliança com muitos fornecedores e projetistas de 

outros países. Devido a essa alta conectividade, desenvolvem-se 

redes de relacionamento, escritórios e empresas virtuais. 

O surgimento de novas tecnologias tem gerado novos pro-

blemas éticos. O uso de uma tecnologia “sem alma”, que não 

resolve problemas de ordem social como o desemprego, a con-

centração de renda e a violência, acarreta um problema social. 

Para que isso não ocorra, a técnica deve estar a serviço do ho-

mem. Por isso, somente o emprego de técnicas sofisticadas não 

se justifica sem antes fazermos um estudo dos seus impactos 

socioambientais. Como comparação, um piloto de Fórmula 1 

poderia argumentar que, pelo fato de sua técnica lhe permi-

tir andar a 400 km/h na estrada, por que razão não poderia 

fazê-lo? A justiça e a ordem da sociedade lhe dizem que não 

seria sensato que pretendesse assim dirigir, atendo-se somente 

a aspectos técnicos do seu automóvel ou do projeto da estrada, 

mas essencialmente deve mover-se por critérios de justiça, de 

segurança das pessoas e, fundamentalmente, de bem comum. 

Uma técnica sofisticada não pode ganhar um salvo-conduto e 

ser introduzida na sociedade apenas por razões de eficácia e efi-

ciência. Cada vez mais é necessária a visão de responsabilidade 

pelas conseqüências do seu emprego na vida da sociedade.

Um princípio ético regulador da atividade tecnológica pres-

creve que nem tudo o que é possível desenvolvermos tecnolo-
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gicamente podemos fazer sem mais considerações. Há valores 

limitantes da tecnologia, como os princípios de justiça social e 

o respeito à dignidade humana. Um exemplo simples nos ajuda 

a entender: numa construção civil ou mecânica reza-se o prin-

cípio de que nenhuma solução técnica, por mais arrojada que 

seja, pode comprometer a idoneidade do trabalho. Nesse caso, 

entendemos por idoneidade a segurança das pessoas que se 

utilizam desse serviço ou são afetadas por ele.

É de grande validade o princípio ético regulador da técnica, 

que diz: “nem tudo o que podemos fazer tecnicamente deve-

mos fazer”.

1.2

Tendências empresariais

As organizações, como já foi abordado anteriormente, devem 

ter maior capacidade de resposta às solicitações do meio mais 

competitivo. A título de exemplo, vamos pensar no que ocorreu 

no Brasil, no meio do século passado, em que não se tinham 

produtos suficientes para atender ao mercado interno, e os pro-

dutos eram importados. Podemos lembrar de que as Indústrias 

Reunidas Francisco Matarazzo formavam um grupo imenso, 

cuja grande tendência (e que deu certo na época) foi a diversi-

ficação de produtos, com o objetivo de atender às necessidades 

do mercado. Assim, produzia-se manteiga, mas não havia latas 

para acondicioná-la, então se abria uma empresa para fabricar 

latas. Isso funcionou porque não tínhamos quase nada sendo 

produzido internamente. A esse processo estratégico denomi-

na-se verticalização, no qual se procura agregar ao negócio 

principal outros secundários. Com o passar do tempo, as estra-
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tégias de excessiva diversificação tornaram-se problemáticas. 

Como é possível ser bom e competitivo produzindo manteiga e 

fabricando latas? A solução para esse problema foi a seguinte: 

focalizar os negócios, deixando aquilo que não era a competên-

cia essencial da empresa para outros, procurando empenhar-se 

em algumas coisas. No Brasil, a abertura de mercado ocorreu 

de forma ampla no governo Collor, no início dos anos de 1990. 

A excessiva proteção do mercado para as empresas nacionais 

gerou a diminuição gradativa da sua competitividade, pois, em 

certa medida, a competição e a concorrência internacional fa-

zem com que as empresas busquem melhores técnicas e tecno-

logias para se desenvolverem, chegando a melhor qualidade de 

produtos e serviços.

Entendemos que, em um ambiente estável no qual ocorrem 

poucas mudanças, há menor reflexo na estratégia e na confi-

guração da empresa que em caso contrário. Verificamos que, à 

medida que aparecem novos problemas ou que os competidores 

tomam espaço no mercado, há maior necessidade de inovação e 

mudanças de posicionamento empresarial. 

Quando uma instância superior supre o que uma inferior de-

veria ou poderia fazer ou, ainda, quando se instituem medidas 

excessivamente protecionistas de mercado, em vez de se benefi-

ciar a sociedade, acaba-se por prejudicar o mercado. Isso ocor-

re em virtude do acomodamento das empresas e das pessoas ao 

status quo. Em ambientes onde não há mudanças ou estas são 

poupadas, a estrutura organizacional torna-se extremamente 

burocrática e verticalizada.
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Exercícios

1. Quais os principais efeitos que a globalização tem produzi-

do nas empresas brasileiras?

2. O que é uma estratégia de diferenciação e o que significa o 

termo “comoditização”?
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2.1

Análise organizacional

Antes de tratarmos de análise organizacional, precisamos en-

tender que o mercado está evoluindo rapidamente. Um exem-

plo dessa evolução é o gráfico a seguir, o qual representa o 

tempo que novas tecnologias levaram para atingir 50 milhões 

de usuários no mundo.

Gráfico 1: Duração da evolução tecnológica

O gráfico mostra que o rádio demorou 38 anos para atingir 

50 milhões de usuários no mundo, e o Skype (conversar com 

qualquer pessoa através da internet), apenas dois anos. Isso 

demonstra que a forma de se organizar uma empresa não é 

mais a mesma (ou igual) que a de 50 anos atrás. As instituições 

modernas precisam atender ao novo perfil dos clientes que es-

tão espalhados pelo mundo. O estudo desse caso é chamado de 

análise organizacional.

De acordo com Harrison1,

Ao fazer uma análise da situação, todos os planejamentos dentro 

e fora da empresa, bem como quaisquer outras forças externas 
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importantes, devem ser analisados, tanto em nível doméstico 

como internacional. Uma organização agindo independente-

mente pode ter muito pouca influência nas forças do ambiente 

geral, porém as forças nesse ambiente podem ter um impacto tre-

mendo na organização. 

Portanto, análise organizacional é o estudo efetuado pelo ad-

ministrador de empresas a respeito das particularidades de 

seus negócios, com o intuito de melhor conhecer seus diver-

sos aspectos, os quais podem ser pessoas, tecnologia utilizada, 

estrutura física construída, processos existentes na empresa, 

conhecimentos gerados no serviço, enfim, é o conjunto de fa-

tores que, unidos, oferecem ao administrador uma visão geral 

da empresa.

Ciclo PDCA (ciclo de Shewart ou ciclo de Deming)

Na administração de empresas, há uma técnica que facilita o 

entendimento de controle do processo, chamado ciclo PDCA 

(planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação). Esse ci-

clo foi introduzido no Japão, após a Primeira Guerra Mundial 

(década de 1920), por Walter A. Shewart, mas quem o difundiu 

pelo mundo todo foi Deming, em 1950. 
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Figura 1: Ciclo PDCA (ciclo de Shewart ou ciclo de Deming)

Fonte: CICLO DE DENING OU CICLO PDCA. Disponível em: <http://paginas.terra.com.br/
negocios/processos2002/ciclo_pdca.htm>. Acesso em 01 ago. 2006. 

Para Oliveira2, em seu livro Planejamento estratégico, “o plane-

jamento pressupõe a necessidade de um processo decisório que 

ocorrerá antes, durante e depois de sua elaboração e implemen-

tação na empresa” e consiste em visualizar o futuro e procurar 

mensurá-lo (medi-lo). Essa ferramenta é estudada de forma 

específica e há muito tempo é utilizada nos cursos de Adminis-

tração, pois todo o processo parte dela. 

Ao fechar um negócio, por exemplo, seja ele qual for, as pessoas 

se perguntam: “e agora, por onde eu começo?” E todos, sem 

exceção, começam pelo planejamento. Muitas vezes, as pessoas 

nem sabem que estão planejando, mas executam essa ferramen-

ta. Podemos citar também a abertura de uma loja de roupas. 

Antes mesmo de a loja começar a vender, o(s) proprietário(s) 
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precisa(m) alugar um local, equipar a loja, comprar o estoque, 

contratar funcionários e assim por diante. Alguns colocam to-

das essas tarefas no papel ou até mesmo numa planilha eletrô-

nica. Neste momento, cabe ressaltar que esse processo minimi-

za muitos erros futuros, pois, com o planejamento, evitam-se 

falhas que poderiam ocorrer posteriormente.

O desenvolvimento é a etapa em que as atividades são reali-

zadas. No exemplo citado, é o momento efetivo da venda das 

roupas. Essa operação é efetivada pelos níveis táticos e opera-

cionais da empresa.

Não adianta planejar e executar se no momento de controlar não 

houver procedimentos predeterminados. O controle, nesse caso, 

é necessário para a verificação dos trabalhos, pois ele permite 

que o gestor possua índices de avaliação a serem comparados 

com outros números, visando à quantificação dos resultados. 

A avaliação é a ferramenta utilizada no final do PDCA. Ela pos-

sibilita reunir todos os fatores e colocá-los lado a lado na busca 

do melhor resultado. É importante avaliar a empresa, pois é nes-

se momento que é dado um novo direcionamento a ela. 

No mundo dos negócios, fala-se muito em rodar o PDCA, pois, 

após todos os passos realizados e avaliados, é necessário rede-

senhar o caminho que a empresa seguirá. Esse processo deve 

ser contínuo e constante, possibilitando a busca permanente 

dos melhores resultados.

Níveis hierárquicos

Nas organizações, as pessoas e as atividades são separadas por 

níveis hierárquicos. Esses níveis classificam as funções e as ta-

refas a serem executadas pelos funcionários individualmente. 
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Segundo Oliveira3, em seu livro Sistemas, organização & méto-

dos, “a avaliação da estrutura organizacional é um procedimen-

to pelo qual se verifica o que a estrutura organizacional tem de 

bom e de ruim”.

Esse modelo pode ser apresentado da seguinte forma:

Figura 2: Estrutura organizacional

Fonte: Adaptado de WRIGHT, P.; KROLL, M.; PARNELL, L.   
Administração estratégica: conceitos. São Paulo: Atlas, 2000.

O nível estratégico (figura 2) representa as funções e as ativi-

dades de tomada de decisões na empresa, ou seja, são as ações 

que direcionam a empresa. Geralmente, esse nível é composto 

por diretores, assessores, consultores, gerentes etc.

Já o nível tático representa os cargos de liderança e o comando 

na organização, nos quais supervisores, líderes, chefes, coorde-

nadores etc. atuam.

No nível operacional, encontram-se as pessoas que executam 

as tarefas. São aquelas que trabalham, por exemplo, na fabri-

cação dos produtos, no setor de vendas ao consumidor, no 

(a) Estratégico
(b) Tático
(c) Operacional

1

2
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atendimento ao público etc. Constam aqui cargos como auxi-

liares, assistentes, secretárias, estagiários etc.

Agora fica fácil relacionar os níveis hierárquicos com o PDCA. 

Geralmente, os indivíduos de nível estratégico realizam o pla-

nejamento e a avaliação dos processos, enquanto os enquadra-

dos nos níveis tático e operacional efetuam o desenvolvimento 

e o controle.

No entanto, há uma diferença entre a empresa 1 e a empresa 2 

apresentada na figura 02 (estrutura organizacional), pois per-

cebemos que na segunda houve uma redução de tamanho. Isso 

aconteceu devido ao fator globalização (abertura de mercados). 

Até o início da década de 1990, as empresas possuiam suas 

estruturas inchadas, permitindo que se alocassem parentes e 

amigos em seus quadros de funcionários. Esse processo fazia 

com que os custos ficassem elevados. Com a abertura do mer-

cado e a entrada de produtos estrangeiros, as empresas bra-

sileiras tiveram que readequar o seu modo de pensar e agir. 

Um dos fatores que foi alterado nesse processo foi a estrutura 

hierárquica, ou seja, tiveram que mexer no quadro de funcioná-

rios. Dessa forma, os “cabides de empregos” que existiam nas 

organizações tiveram de ser eliminados, fazendo com que o 

valor destinado à folha de pagamento diminuísse, e os funcio-

nários remanescentes trabalhassem mais. Essa afirmação é ve-

rificada facilmente no dia-a-dia se questionarmos pessoas mais 

velhas. Segundo uma delas: “antes eu só vendia, agora eu tenho 

que vender, digitar a venda no computador, embalar a merca-

doria e ligar para o cliente para saber se ele ficou satisfeito com 

a compra”. Esse processo de acumulação de tarefas e atividades 

ocasionou uma quebra de paradigma da figura do trabalhador. 
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Hoje, as empresas precisam adequar-se ao mercado e reduzir ao 

máximo seus custos operacionais. Uma das formas encontradas 

foi realocar as pessoas, colocando o profissional certo no lugar 

certo. Collins4, em seu livro Empresas feitas para vencer, explica, 

por meio de uma pesquisa realizada com empresas do mesmo 

ramo, do mesmo porte e no mesmo período, por que apenas 

algumas delas brilham. Um dos motivos apresentados foi que 

primeiro se deve escolher “quem fará parte” da equipe e depois 

“o que será feito”.

Collins5 afirma:

Os executivos que alavancaram a transformação de empresas 

boas em empresas excelentes não decidiram primeiro para onde 

iam conduzir o barco e depois escolheram as pessoas para condu-

zi-lo. Não; primeiro colocaram as pessoas certas dentro do barco 

(e as erradas fora) e depois resolveram para onde iriam levá-lo.

Sistemas de informações gerenciais (SIG)

Com a evolução da era da informação, os administradores pre-

cisaram preocupar-se com a quantidade de informações dis-

poníveis para a tomada de decisões no dia-a-dia. Dessa forma, 

o processo de tomada de decisões passou a ser mais complexo 

para os gestores. Mas, antes de falarmos em decisões estraté-

gicas, explicaremos conceitos básicos relacionados ao sistema 

de informação.

Antes de você conhecer sobre sistemas de informações, preci-

sa entender os conceitos de dado, informação e conhecimento, 

bem como diferenciá-los.

Segundo Oliveira6, em seu livro Sistemas, organização e métodos: 

“dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta, 
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que por si só não conduz a uma compreensão de determinado 

fato ou situação”. Ou seja, a quantidade de vendas de um deter-

minado dia pode ser considerada para um gestor apenas um 

dado quando analisado em relação às vendas anuais.

Esse dado, quando organizado e analisado, passa a ser cha-

mado de informação. Por exemplo: a mesma quantidade de 

vendas totalizada no mês em relação ao orçamento anual passa 

a ser uma informação.

Seguindo esse raciocínio, Rezende7 explica que existem três 

tipos de informações gerenciais:

1. A informação utilizada como recurso estratégico é 

aquela que, de modo fácil e efetivo, verifica se os gestores da 

organização e os clientes (ou usuários) são participativos, 

conscientes e plenamente envolvidos com a instituição.

2. A informação personalizada é aquela peculiar ou específica 

da “persona” física ou jurídica, de um negócio, de um produto 

ou de um serviço diferenciado. Podemos citar, por exemplo, 

os cartões de compras. Após as compras, as administrado-

ras de cartões constroem um perfil do cliente em função das 

compras que realiza ao utilizar o cartão eletrônico.

3. A informação oportuna é a de qualidade inquestionável, po-

rém antecipada. Ela não pode ser confundida com previsão ou 

palpite e deve ser baseada em dados e respectivos cálculos ou 

algoritmos. Também é chamada de informação inteligente.

Após a explicação dos conceitos de informação, é importante 

definir o que é conhecimento. Esse termo refere-se à expe-

riência de vida do gestor. Resumindo, é a soma de todas as 

informações repetidas durante o seu tempo de trabalho ou, 
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ainda, é a sua própria experiência profissional. Um exemplo 

disso é o caso do vendedor de carros que sabe que vai vender 

mais nos meses de dezembro e janeiro, pois esse fato se repete 

anualmente.

Com base nas informações apresentadas anteriormente, po-

demos concluir que o conjunto de dados é uma informação, 

o conjunto de informação é um conhecimento, sendo que este 

possibilita a melhor tomada de decisão para uma futura ação a 

ser executada pelo gestor empresarial.

Na figura abaixo, está representado um modelo de sistema de 

informação gerencial.

Figura 3: Modelo de sistema de informação gerencial

Fonte: Adaptado de REZENDE, D. A. Sistemas  de informações   
organizacionais. São Paulo: Atlas, 2005.

Agora que você já sabe diferenciar dado de informação e de 

conhecimento, definiremos o que é um sistema.

Segundo O´Brien8, “sistema pode ser definido simplesmente 

como um grupo de elementos inter-relacionados ou em intera-

ção que formam um todo unificado”.

Dessa forma, podemos apresentar as idéias de Oliveira9, em 

seu livro Sistemas, organizações e métodos, para definir sistemas 

Dados Informações Conhecimentos

Decisões

Ações
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de informações gerenciais: “é o processo de transformação de 

dados em informações. E, quando esse processo está voltado 

para a geração de informações que são necessárias e utilizadas 

no processo decisório da empresa, diz-se que esse é um sistema 

de informações gerenciais”.

No entanto, é importante frisar aqui que o sistema de informa-

ção não é algo recente, ele já existia há muito tempo atrás. Ou 

seja, quando uma criança ia até o armazém da esquina, fazia 

compras e pedia para o dono do estabelecimento marcar o va-

lor das compras na caderneta, esse processo já ocorria. Assim, 

essa família passava a fazer parte do sistema de informações de 

cobranças do armazém. Ao final do mês, quando o pai pagava 

a conta, também estava fazendo parte desse processo. Mas que 

relação isso realmente tem com o sistema de informação? O 

dono do armazém, quando concedia o crédito a seus clientes, 

precisava ter um controle efetivo das suas vendas, para que, ao 

final do mês, ele pudesse cobrar as suas dívidas, pois esse era 

o seu sistema de informações. Se ele perdesse a caderneta do 

cliente, não saberia o valor a cobrar.

Dessa forma, salientamos a você, leitor, que um sistema de infor-

mação pode ser manual. O que aconteceu foi que, quando surgi-

ram os computadores, as empresas começaram a associá-lo aos 

sistemas computacionais. Assim sendo, podemos ter sistemas de 

informações manuais (caderneta) e eletrônicos (de computado-

res). Os primeiros devem ser usados quando não houver muita 

movimentação, pois fica fácil controlar as informações. Já os ele-

trônicos são usados pela maioria das empresas, pois o volume de 

informações é amplo, dificultando o controle manual.

Agora, você já sabe para que serve um sistema de informações 

administração estratégica.indd   34 30/11/2006   17:20:56



35

gerenciais? Simples, para tomada de decisões. Todo sistema de 

informações gerenciais deve possibilitar aos gestores subsídios 

para que eles possam gerir de forma sustentável a sua empresa.

A última questão pendente é: qual a melhor tecnologia para 

uma empresa? A resposta a esta pergunta é: cada empresa deve 

estudar as suas reais necessidades e os seus recursos disponí-

veis para que se invista de forma correta no melhor sistema de 

informações gerenciais.

2.2 

Estudo das estratégias

O termo estratégia (do grego: strategos), inicialmente, refe-

ria-se a uma posição exercida, depois à habilidade gerida e, em 

seguida, ao discurso emitido e defendido (até chegar a força em 

vencer o inimigo). Dessa forma, o termo costuma ser aplicado 

à forma pela qual as empresas se inserem no mercado escolhi-

do, de forma a ganhar o espaço pretendido. 

Mintzberg e Quinn10 definem estratégia como:

Padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e 

seqüência de ações em uma organização em um todo coerente. 

Uma estratégia bem-formulada ajuda a ordenar e alocar os re-

cursos de uma organização para uma postura singular e viável, 

com base em suas competências e deficiências internas relativas, 

mudanças no ambiente antecipada e providências contingentes 

realizadas por oponentes inteligentes.

Segundo esses autores, podemos definir estratégia empresarial 

como:
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O padrão de decisões em uma empresa que determina e revela 

seus objetivos, propósitos ou metas, produz as principais políticas e 

planos para a obtenção dessas metas e define a escala de negócios 

em que a empresa deve se envolver, o tipo de organização eco-

nômica e humana que pretende ser e a natureza da contribuição 

econômica e não econômica que pretende proporcionar a seus 

acionistas, funcionários e comunidades.11

Assim, percebemos que a cada tempo que se passa, o foco es-

tratégico empresarial é alterado. Até 1920, o foco principal nas 

organizações era a produção. Quanto mais se produzia, mais 

interessante era para a empresa, pois o mercado estava aqueci-

do com a Era Industrial. No entanto, essas ações foram rompi-

das com a queda da bolsa de valores de Nova Iorque, em 1929 

(crise dos EUA), devido à grande produção e baixa demanda. 

Essa fase fez com que o próximo foco fosse as vendas (de 1920 

a 1950). Não bastava mais apenas produzir, era necessário tam-

bém vender. De 1950 a 1990, o foco principal foi o marketing 

empresarial. As empresas possuíam os produtos e uma área de 

vendas preparada, mas não sabiam despertar as necessidades 

dos clientes. É aí que surge a fase do marketing. 

Com a globalização, a partir de 1990, o grande foco estraté-

gico das empresas modernas foram as informações. Com o au-

xílio da internet, a abertura dos mercados e a disponibilidade 

de mão-de-obra qualificada, as empresas passaram a trabalhar 

com informações específicas de cada cliente. Essa “era da in-

formação” possibilitava aos gestores a administração de seus 

negócios com ênfase no perfil personalizado de cada cliente. 

No início do século XXI, o grande diferencial do foco estra-

tégico é o conhecimento. Quanto mais se conhece sobre os 
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mercados atuais, mais fácil fica de se sobressair em relação 

à concorrência.

O gráfico que segue representa de como o foco estratégico das 

empresas evoluiu durante o século XX.

Gráfico 2: Evolução da definição do foco estratégico

Questiona-se, então, como foi que evoluiu a gestão estratégica.

Nas décadas de 1950 e 1960, o planejamento se restringia ao pla-

nejamento financeiro, em que o controle era representado através 

de orçamentos anuais. Tais atitudes eram assim realizadas, pois 

permitiam um controle em relação ao orçamento definido pela 

empresa. A prática era justificada, porque representava o dinheiro 

que a empresa dispunha em caixa e de quanto ela poderia dispor 

para investir durante o ano. Era um modelo aceitável, em razão de 

que até então não havia diversificação nos negócios.

A partir da década de 1970, começam a surgir no mercado 

novas empresas com atitudes mais agressivas. Devido a esse 

acontecimento, desenvolveu-se o planejamento a longo prazo, 

que necessitava de análise de tendências (pensar no futuro) e 

de análise de lacunas (segmentos a serem explorados). No en-

tanto, como os mercados, nessa época, não eram estáveis, o 

grande erro apontado foi falta de capacidade de prever as mu-

danças. Um exemplo dessa situação foi a crise do petróleo em 
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1973, sendo que a única empresa do setor que estava preparada 

para mudanças dessa complexidade era a Shell.

O processo de evolução da gestão estratégica pode ser comen-

tado da seguinte forma, conforme o quadro que segue.

Evolução da gestão estratégica
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Fonte: Adaptado de TAVARES, M. C. Gestão estratégica. São Paulo: Atlas, 2005.

A partir da década de 1980, pensar a longo prazo já não era 

suficiente, o importante era definir estratégias a serem pratica-

das pelas empresas em prol de um novo perfil empreendedor. 
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O pensamento estratégico, somado à análise das mudanças no 

ambiente, às forças e às fraquezas das organizações, permitiu 

às empresas definirem sua estratégia como diferencial no mer-

cado em que atuavam. Essa forma de pensar e agir fez com que 

as empresas se defrontassem com o seguinte problema: como 

planejar e implementar o que estava sendo colocado no papel? 

Este foi o grande dilema das empresas. Os planejamentos ela-

borados eram muito complexos e, além de tudo, não era pos-

sível identificar antecipadamente as mudanças constantes que 

surgiam no mercado.

Na década de 1990, o planejamento estratégico passou a não 

ser suficiente. Por isso, era importante pensar de forma ampla, 

não só em planejamento, mas também em gestão estratégica 

e, nesse caso, não havia apenas um plano de direcionamento 

definido por metas. A partir disso, o importante era que todas 

as pessoas estivessem comprometidas com o processo e que a 

forma de se conduzir os negócios fosse integrada. As caracte-

rísticas da gestão estratégica podem ser aqui definidas como: 

flexibilidade nos processos, ênfase na informação (disseminação 

da internet), conhecimento como recurso crítico e integração 

de processos, pessoas e recursos. Com base nessas mudanças, 

os gestores pensaram na seguinte questão: como comprome-

ter as pessoas a pensarem de forma integrada em benefício da 

empresa, do conjunto de funcionários e da sociedade? Por isso, 

um dos grandes desafios da época foi desenvolver os indivíduos 

para que eles pudessem responder a essa pergunta, satisfazen-

do todos os envolvidos.

A partir do século XXI, deu-se grande ênfase à gestão do 

conhecimento. As empresas passaram a preocupar-se em ga-
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rantir a informação certa e rápida a todos os funcionários, em 

busca de novos mercados. Com a abertura do mercado (glo-

balização), as organizações começaram a visualizar um novo 

horizonte e novas oportunidades de mercados internacionais. 

Essa forma globalizada de se gerenciar uma empresa, somada 

à facilidade de informação disponível a todos (internet), refor-

çou a ênfase que as empresas estavam dando às pessoas. Nesse 

período, possuir habilidades e competências compatíveis com 

as necessidades da empresa foi o grande “trunfo” da gestão 

de pessoas. No entanto, se na gestão estratégica (anos 1990) 

a informação era destaque, a partir de agora, saber trabalhar 

e selecionar uma grande quantidade de informação recebida 

passa a ser o foco. 

Quais os benefícios do estudo das estratégias?

Podemos responder a essa pergunta da seguinte forma: o estudo 

das estratégias é importante, pois é o resultado cumulativo de 

decisões tomadas por gestores. Conforme foi explorado neste 

capítulo, os mercados, as pessoas e as necessidades mudam a 

cada dia. Essa mudança, associada à organização da empresa, à 

visão de futuro dos gestores e ao comprometimento das pessoas 

e da sociedade, faz com que as empresas adotem estratégias a 

serem utilizadas. Ao aplicá-las, possibilitam ao administrador/

gestor aprender com as atitudes realizadas pelas empresas em 

diversas situações de mercado e, diante disso, adotar as suas 

próprias estratégias.
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2.3

Estratégia, planejamento estratégico    
e administração estratégica

Estratégia, planejamento estratégico e administração 

estratégica são palavras que fazem parte do ambiente cor-

porativo. Todos os dias, executivos, estudantes, professores e 

consultores fazem referência a elas. Mas será que realmente 

sabemos o elas significam? 

Segundo Edgar Morin12:

Diante da complexidade do ambiente, são freqüentes as novas 

palavras-chave, os modismos e os autores da vez que surgem 

para oferecer soluções quase sempre temporárias. Então, será que 

não estamos nos entregando a um modismo corporativo usado de 

maneira equivocada? 

Lidamos com estratégia, planejamento estratégico e, conse-

qüentemente, administração estratégica todos os dias em nossa 

vida pessoal e profissional. As organizações também utilizam 

esses conceitos diariamente, e, diferentemente do que pare-

cem, não são complexos. Fazendo-se uma analogia com algo 

do nosso cotidiano, podemos entender esses conceitos a partir 

de uma situação pela qual a maioria das pessoas já passou: uma 

viagem. O que devemos analisar para realizarmos com sucesso 

uma viagem? Primeiro, é preciso identificarmos o motivo de 

nossa viagem; segundo, o ponto de partida e o destino e, por 

fim, como chegaremos ao local. 

Com essas informações e a partir de uma análise extensa de 

vários fatores (situação financeira, gostos, preferências, dispo-

nibilidade, praticidade etc.), verificamos nossas alternativas e 
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possibilidades, ou seja, passamos a escolher uma estratégia. No 

caso de nossa viagem, podemos iniciar o processo com a esco-

lha do meio de transporte: qual o meio de transporte que uti-

lizaremos? A resposta poderá ser ônibus, carro, trem ou avião. 

Após isso, começamos o planejamento propriamente dito. En-

tão, escolhemos o dia, o horário, a forma de pagamento e todos 

os passos que envolvem o processo da viagem. Todo o processo 

de escolha, planejamento, execução e avaliação das escolhas é 

regido pelo que chamamos de administração estratégica.

Podemos, assim, definir estratégia como o conjunto de ações 

e iniciativas criativas e intuitivas que levam uma empresa ao su-

cesso. Sznifer13 vê o conceito de estratégia por uma ótica interes-

sante. Segundo ele, podemos analisar a estratégia através de três 

formas de ação: a criação, que é a visão inicial, o que garante 

o rumo das ações; a proação, que significa a preparação para a 

ação, a partir de informações sobre tendências e análise de dados 

passados; a reação, que é uma análise constante da eficácia e da 

eficiência das ações estratégicas. A estratégia é a maneira como 

a instituição percebe o mundo, gerando comprometimento com 

atitudes e respostas para determinadas situações. Nessa mesma 

linha de raciocínio, mas de maneira mais específica, Porter14 ob-

serva a estratégia como a busca de uma posição, ou seja, ela é 

o elo entre a organização e o ambiente, isto é, entre o contex-

to organizacional interno e o externo. O objetivo da estratégia é 

buscar o posicionamento da empresa no ambiente competitivo, o 

qual pode ser pré-selecionado, planejado e atingido por meio de 

um processo emergente, ou seja, não de modo predeterminado.

O planejamento estratégico é o processo que determina como 

a organização pode chegar onde deseja e o que fará para exe-

cutar seus objetivos. Segundo Certo e Peter15, o planejamento 
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pode ser entendido como “o desenvolvimento sistemático de 

programas de ação destinados a alcançar objetivos de negócio 

estabelecidos de comum acordo por meio de análise, da avalia-

ção e da seleção das oportunidades previstas”. Ainda, segundo 

Mintzberg16, “o planejamento estratégico é o curso de ações 

conscientemente intencionadas e deliberadas, cuja finalidade 

é atingir os objetivos e metas previamente definidos pela or-

ganização”.

Ao nos basearmos na idéia difundida por Goodstein, Nolan e 

Pfeiffer17, entendemos que administração estratégica vai além 

do desenvolvimento de um plano, pois é um processo mais 

completo, que inclui desenvolvimento, implementação e con-

trole. Assim, ocorre o processo de guiar, de levar os membros 

de uma organização a ter uma visão de futuro e de desenvolver 

os procedimentos e as operações necessárias para a realização 

dessa visão.

Na figura 4, estão representados três conceitos: estratégia, pla-

nejamento e administração estratégica.

Figura 4: Visão amplificada – estratégia, planejamento e admi-

nistração estratégica.
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Estratégia

Uma das primeiras pessoas a usar o termo estratégia, há 

mais ou menos 3.000 anos, foi o estrategista chinês Sun Tzu, 

que afirmava que “todos os homens podem ver as táticas pelas 

quais eu conquisto, mas o que ninguém consegue ver é a estra-

tégia a partir da qual grandes vitórias são obtidas”. A origem 

da palavra estratégia é grega e significa literalmente arte do 

general. Pode ser compreendida como um meio (estabelecer ca-

minhos), um instrumento, um modo de vencer o inimigo ou, 

ainda, vitória na guerra. Entendemos, atualmente, de maneira 

muito clara, a constatação de Grave e Mendes18, de que, mais 

tarde, esses sentidos foram estendidos a outras áreas do rela-

cionamento humano, como política e economia, e ao contexto 

empresarial, mantendo em todos os seus usos parte de sua raiz 

lingüística, ou seja, a de estabelecer caminhos. 

Nessa linha de raciocínio, Mintzberg e Quinn19 explicam que, 

“nos vários contextos em que é empregada, a estratégia pode sig-

nificar o uso de políticas, objetivos, táticas, metas, programas, en-

tre outros, numa tentativa de exprimir os conceitos necessários 

para defini-la”. Assim, entre os vários conceitos de estratégia, 

um dos mais utilizados e o que resume de forma adequada o que 

estamos explicando é o de Wright, Kroll e Parnell20, que a defi-

nem como “planos da alta administração para alcançar resultados 

consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização.”

Planejamento estratégico

Conforme Oliveira21, “o planejamento estratégico é um método 

gerencial que nos permite estabelecer uma direção a ser seguida 

pela empresa, visando um grau maior de ajuste com o ambiente”.
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Esse método faz com que o indivíduo saia de sua rotina diá-

ria, profissional ou pessoal, porque possibilita a ele fazer uma 

análise mais ampla da organização e do ambiente externo. A 

partir dessa perspectiva, podemos dizer que o planejamento 

estratégico almeja esclarecer onde realmente queremos chegar. 

Tendo isso em vista, a primeira etapa do planejamento estraté-

gico visa responder as seguintes questões: 

1. Quem somos?

2. Quais são nossas habilidades?

3. Quais são nossos problemas?

4. Quais são nossos diferenciais?

5. Como usaremos nossos recursos? 

6. Quais serão nossas prioridades?

Após respondermos a essas perguntas, passaremos à segunda 

etapa de questionamentos: 

1. Qual é nosso objetivo principal?

2. Como nos organizaremos para chegar a esse objetivo?

3. Quem fará o quê e quando? 

O planejamento estratégico visa dar sentido às ações organi-

zacionais, proporcionando-nos parâmetros dentro dos quais 

vamos trabalhar, mas não deve ser algo extremamente rígido, 

pois o ambiente externo hoje em dia é muito volátil e exige 

mudanças e adaptações a todo instante. 

Administração estratégica

Quando a complexidade do mundo empresarial aumentou, a 

partir da década de 1950, a administração estratégica passou 

a receber atenção de maior abrangência nos meios acadêmico 
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e empresarial, exigindo perfil gerencial empreendedor, respos-

tas rápidas e corretas à ação de concorrentes, redefinição do 

papel social e econômico das empresas e melhor adequação à 

nova postura assumida pelos consumidores. Segundo Vascon-

celos22, nesse contexto, “a Administração Estratégica surge para 

satisfazer a necessidade das organizações de adequação ao seu 

ambiente, de maneira a assegurar a criação de riquezas para os 

acionistas e a satisfação dos seus stakeholders*”.

O planejamento estratégico restringia-se à análise dos pontos 

fortes e fracos de uma organização, passando depois a preo-

cupar-se também com o planejamento e a administração de 

eventuais mudanças no ambiente organizacional. Esse modelo 

de planejamento entrou em crise em virtude da crescente im-

previsibilidade do ambiente de negócios, o qual exige, cada vez 

mais, uma postura mais dinâmica e integrada ao ambiente. 

A administração estratégica, de acordo com Certo e Peter23, 

é composta por uma série de passos. A seguir, apresentamos 

cada um deles.

a. Diagnóstico estratégico

• Análise do ambiente externo – Todo o processo de admi-

nistração estratégica começa com a observação do ambien-

te organizacional, visando à identificação de ameaças e 

oportunidades, tanto no presente quanto no futuro. 

• Análise do ambiente interno – Consiste na avaliação dos re-

cursos da empresa (financeiros, humanos, tecnológicos e ma-

*Stakeholders são todos que têm 
algum tipo de interesse na orga-
nização, por exemplo, acionistas, 

funcionários, fornecedores, clientes, 
governo, ONGs, concorrentes etc.
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teriais). A avaliação interna nos permite verificar se os recur-

sos de que dispomos são suficientes e satisfatórios, ou seja, 

buscamos identificar nossos pontos fortes e pontos fracos.

b. Planejamento

• Estabelecimento de uma diretriz organizacional – São 

os indicadores principais de direção para os quais uma 

organização é levada: a visão, a missão organizacional, os 

objetivos institucionais e os valores. A visão representa o 

que as empresas aspiram a ser ou a tornar-se; a missão é a 

finalidade de uma empresa ou a razão de sua existência; os 

objetivos são as metas e os valores que expressam a filoso-

fia norteadora da empresa e que a diferencia das outras.

• Formulação de uma estratégia organizacional – Nessa fase, 

buscamos estabelecer um curso de ação com a finalidade 

de garantir que a organização alcance seus objetivos, ou 

seja, projete e selecione estratégias que levem à realização 

desses objetivos. O enfoque central está em como lidar sa-

tisfatoriamente com as forças competitivas (consumidores, 

fornecedores, concorrentes, entrantes e substitutos). Após 

o ambiente ter sido analisado e a diretriz organizacional es-

tipulada, os gestores são capazes de traçar cursos alternati-

vos de ação e de fazer escolhas, dentro dessas alternativas, 

para assegurar o sucesso da organização.

c. Implementação da estratégia organizacional – Nessa etapa, 

colocamos em ação as estratégias que resultaram das etapas 

anteriores do processo de administração estratégica. Sem a 

sua implementação efetiva, as organizações são incapazes 

de obter os benefícios da realização de um diagnóstico e do 

planejamento estratégico.
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d. Controle estratégico – É o controle organizacional que se 

concentra na monitoração e na avaliação do processo de 

administração estratégica no sentido de melhorá-lo, asse-

gurando um funcionamento adequado. 

O planejamento estratégico é algo desatualizado e sem uso?

O planejamento estratégico é uma técnica concebida para mate-

rializar a estratégia empresarial, sendo esta uma ação empresa-

rial muito importante; porém podemos dizer que a maneira tra-

dicional de lidar com a estratégia está superada. Se tentarmos 

sustentar a organização apenas através de um plano estratégico, 

estaremos fadados ao fracasso. Precisamos de menos planeja-

mento e mais pensamento e ação estratégica.

• Pensamento estratégico – Foca a visão globalizante (holísti-

ca) dos cenários e dos problemas e visa fazer uma avaliação 

global de recursos e resultados.

• Ação estratégica – Visa enraizar e difundir o pensamento 

estratégico na organização. Para isso, primeiramente, é 

necessário criarmos um sistema de discussão em todos 

os níveis hierárquicos da organização, a fim de que os 

fatos estratégicos sejam identificados e analisados. Em 

seguida, precisamos criar uma rotina de planejamento 

estratégico, que inclui um cronograma para preparação, 

discussão e aprovação de planos, orçamentos e controles 

estratégicos. Depois, precisamos basear as decisões nos 

planos estratégicos e em seus objetivos. Por último, pre-

cisamos ter consciência de que o plano deve ser avaliado 

periodicamente.

Hoje em dia, quando falamos em planejamento estratégico, 

preocupamo-nos cada vez menos com o plano e cada vez mais 

com a visão de estratégia de negócios, isto é, com uma direção 

estratégica. Por outro lado, existem empresas que ainda conti-

nuam com as práticas convencionais de planejamento estraté-
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gico; são aquelas que estão paradas estrategicamente, ou seja, 

estão mais reagindo do que criando novas situações. 

2.4

Diretrizes estratégicas

Quando trabalhamos com planejamento, precisamos respon-

der, antes de qualquer coisa, a duas questões existenciais: onde 

estamos e quem somos? Por exemplo, fazendo uma analogia 

com a nossa vida profissional, antes de querermos um emprego 

melhor, precisamos analisar nossas competências, virtudes, qua-

lidades e aspirações, bem como nossos defeitos, desejos, valores 

e princípios. Uma organização também faz essa reflexão através 

de sua visão, missão e objetivos. Assim, podemos representar o 

processo de administração estratégica da seguinte forma:

Estratégia

1. Diagnóstico estratégico
1.1 Análise do ambiente externo
1.2 Análise do ambiente interno

1.3 Análise de mercado

2. Planejamento
2.1 Missão 

2.2 Visão
2.3 Objetivos organizacionais 

2.4 Formulação estratégica 

3. Implementação estratégica

4. Controle estratégico 

Administração
Estratégica

Agora, passamos a descrever, detalhadamente, passo a passo, o 

processo de administração estratégica.
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Passo 1: Diagnóstico estratégico

Zenaro24 explica que

A empresa recebe uma série de interferências do ambiente de 

negócios que provocam alterações em suas políticas de desen-

volvimento, produção, tecnologia e marketing, afetando seu 

desempenho, lucratividade e vendas, e precisa manter-se muito 

bem informada. Estas interferências são chamadas de variáveis 

mercadológicas, e são classificadas como: variáveis incontrolá-

veis (macroambiente) e variáveis controláveis.

A seguir, são apresentados os passos do diagnóstico estratégico.

1.1. Análise do ambiente externo – Nesta fase, procuramos, 

no ambiente, identificar e avaliar tendências e mudanças que 

tenham como conseqüência impactos profundos ou duradouros 

sobre a organização, além de observarmos fatos relacionados 

ao consumidor, à política, à economia, ao padrão sociocultural, 

às tecnologias etc. O objetivo dessa análise é identificar se es-

sas mudanças e tendências representam uma oportunidade ou 

uma ameaça para nós, avaliando se a organização pode respon-

der às oportunidades ou às ameaças.

Variáveis incontroláveis (macroambientais) são aquelas 

que independem da ação da empresa e provocam substanciais 

alterações no mercado. Representam um conjunto de oportu-

nidades e ameaças. Em outras palavras, dizemos: “olhar para 

fora da empresa”. Esses fatores externos podem resultar em duas 

alternativas para as empresas: oportunidades ou ameaças. A pri-

meira ocorre quando forças ambientais incontroláveis trouxe-

rem à empresa vantagens competitivas perante os concorrentes; 

já a segunda, ocorre quando forças ambientais incontroláveis 

trouxerem à empresa desvantagens competitivas. Exemplos de 
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variáveis incontroláveis: economia, tecnologia, legislação, cultu-

ra, política e governo. A empresa não consegue controlar essas 

variáveis, pois depende de outros fatores.

1.2. Análise do ambiente interno – Nesta fase, procuramos 

avaliar os recursos da organização que são: recursos finan-

ceiros (quantidade, tipo, capacidade de ampliação), recursos 

humanos (quantidade, escolaridade, lealdade, dedicação, espí-

rito de equipe), recursos tecnológicos (capacidade, qualidade, 

confiabilidade) e recursos materiais (acesso a insumos, con-

trole de qualidade, multiplicidade de fontes). Essa avaliação 

nos permite comparar os recursos de que dispomos com o 

que o mercado quer. Em outras palavras, isso significa veri-

ficar se os recursos que temos são suficientes e satisfatórios 

para atender ao que o mercado deseja (pontos fortes) ou o 

contrário (pontos fracos). 

Variáveis controláveis (microambientais) – Ocorrem 

quando a empresa pode exercer sobre elas, qualquer espécie de 

controle. Em outras palavras, dizemos: “olhar para dentro da 

empresa”. Esses fatores internos podem resultar em duas alter-

nativas para as organizações: pontos fortes ou pontos fracos. 

Exemplo: quando eu olho para dentro da empresa e verifico que 

possuo fatores controláveis e que, se manipulados, podem tra-

zer-me uma vantagem competitiva perante os concorrentes, de-

moninamos isso de pontos fortes. Já quando possuo desvan-

tagens perante os meus concorrentes, chamamos isso de pontos 

fracos. Exemplos de variáveis controláveis: preço, produto, 

comunicação, distribuição, concorrente, consumidor, intermedi-

ário e fornecedor. A empresa pode mudar essas variáveis a qual-

quer momento.

A figura a seguir representa graficamente os elementos consti-

tutivos do ambiente interno e externo na empresa.
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Figura 5: Fatores microambientais e macroambientais
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1.3. Análise do mercado – Nesta etapa, procuramos avaliar 

mudanças nas necessidades e nas percepções dos mercados em 

que a organização está inserida. Para isso, dispomos de uma 

técnica muito famosa: a análise das cinco forças competitivas de 

Porter. Para entendermos especificamente o mercado, podemos 

usar a matriz BCG ou o ciclo de vida do produto. Basicamente, 

queremos descobrir:

1. Qual é o mercado da organização e quem são seus compo-

nentes?

2. Quais são os desejos e as necessidades dos consumidores 

desse mercado?

3. Quais são as tendências emergentes nesse mercado? Quais 

as implicações dessas novas tendências para a organização? 
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Passo 2: Missão

Podemos definir missão como o propósito da organização . 

Em suma, é responder o que a empresa faz, para quem faz, 

como faz, quais são seus diferenciais e por que faz.

Se perguntarmos a um padre qual é a missão da igreja, provavel-

mente ele responderá simples e diretamente que é evangelizar 

as pessoas. Desse modo, a declaração da missão deve ser curta, 

clara, de fácil compreensão e deve esclarecer o propósito da or-

ganização, pois unifica o foco de diferentes grupos de interesse 

em torno de uma única direção estratégica. Uma missão clara, 

concentrada e comum pode manter unida a instituição e capaci-

tá-la a produzir resultados. Para ter essas características, deve 

responder a três perguntas:

• Qual o propósito da organização?

• Qual o campo de atuação da organização?

• Qual a abrangência da organização?

Então, vamos analisar a declaração de missão de duas organi-

zações importantes e bem estruturadas no Brasil: a Siemens e 

o Sebrae. 

Siemens

Por meio de nossa rede global de inovação e forte presença local, 

reunimos e desenvolvemos competências e conhecimento dentro 

de uma organização de alta performance, objetivando gerar o 

mais elevado nível de valor agregado para nossos clientes, cola-

boradores, acionistas e sociedade.

Sebrae

Estimular o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas 

empresas brasileiras é a missão do Sebrae.
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Percebemos que ambas as missões respondem claramente as per-

guntas de propósito, campo de atuação e abrangência. Ana-

lisando a primeira empresa, entendemos diretamente que tem 

como objetivo desenvolver competências e conhecimentos de vá-

rias formas, no âmbito local, a partir de um know-how global. A 

segunda também é direta e clara: estimular o desenvolvimento 

sustentável, exclusivamente para micro e pequenas empresas. 

Passo 3: Visão da empresa

A visão da empresa descreve como queremos a organização 

no futuro, isto é, os resultados aos quais almejamos e as carac-

terísticas que precisamos desenvolver para chegarmos a tais 

resultados, proporcionando-nos inspiração e direção para es-

tabelecermos objetivos. Há um pouco de confusão no uso das 

terminologias missão e visão, sendo que algumas pessoas até 

mesmo as usam indistintamente, contudo são diferentes, prin-

cipalmente no seguinte aspecto: a missão descreve a razão de 

ser da organização, já a visão descreve uma direção futura. 

Segundo Lacombe e Heilborn25, a visão é uma representação 

mental de um estado futuro possível para a organização, de-

vendo criar uma imagem clara de onde a empresa quer chegar. 

A visão ajuda a empresa a unir-se em torno de valores comuns 

que possibilitam direcioná-la e a inspiram para o estabeleci-

mento de objetivos organizacionais. 

No entanto, para que a visão seja realmente um instrumento de 

comprometimento, ela deve ser compartilhada, e isso propor-

ciona uma série de benefícios, dentre eles:

• explicitar o que a organização quer ser;

• alinhar as expectativas dos stakeholders;
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• direcionar;

• ajudar na comunicação; 

• gerar comprometimento;

• dar sentido às ações da organização.

A seguir, citamos alguns exemplos de visão de algumas empresas.

“Nosso negócio é preservar e melhorar a vida humana. Todas as 

nossas ações devem ser avaliadas com base em nosso sucesso em 

lograr esse objetivo.” (Merck, Inc. – Indústria Farmacêutica) 

“Garantir o retorno do cliente através da boa comida, serviço e 

ambiente agradável.” (pequeno restaurante italiano de Curitiba) 

“Mudar o mundo através da tecnologia.” (Apple Computers)

Passo 4: Objetivos organizacionais

De maneira geral, são intenções gerais futuras para as quais a 

organização direciona seus esforços e energia. Alguns autores 

fazem uma distinção entre os conceitos objetivo e meta. Meta 

é um objetivo estabelecido que envolve quantidade e prazo. Por 

exemplo: vender mais seria um objetivo, vender 30% a mais 

até o final do mês seria uma meta, pois é um objetivo quantifi-

cado, ou seja, relaciona “30%” com “até o final do mês”. Neste 

livro, usaremos o termo objetivo no sentido de serem as metas 

a que a organização quer atingir. 

A importância de estabelecermos objetivos está na resposta a 

uma frase clássica: “se não sei onde quero chegar, qualquer ca-

minho é um caminho válido”. 

Quando trabalhamos sem estabelecer objetivos, há uma sen-

sação de inércia, de que trabalhamos muito, mas não realiza-

mos nada. Quando uma organização não possui objetivos, não 

atinge nenhuma meta, pois é apenas uma “nau” sem rumo. Os 
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objetivos fazem com que a organização consiga concretizar a 

sua visão e, conseqüentemente, cumprir a sua missão. Os itens 

que seguem trazem caracteríticas e peculiaridades a respeito 

dos objetivos: 

• proporcionam uma diretriz ou uma finalidade comum;

• permitem o trabalho em equipe;

• avaliam, por meio de ferramentas, os planos e corrigem 

equívocos ou o desvio de rota;

• melhoram a previsão do futuro;

• ajudam a alocar os recursos corretamente;

• canalizam energia e proporcionam foco. 

Um objetivo sempre é uma ação a ser realizada. Assim, ao defi-

ni-lo, devemos sempre começar com um verbo e, para que seja 

eficaz, segundo Certo e Peter26, deve ser específico, motivador, 

atingível, flexível, mensurável e consistente a longo e a curto 

prazos. Por exemplo: uma pessoa estabelece como visão de futu-

ro para os próximos três anos “ser mais saudável”. A partir des-

sa visão, vamos tentar estabelecer alguns objetivos que possuam 

características de eficácia, determinadas por Certo e Peter. 

Emagrecer

Esse objetivo é específico? Com certeza não, pois podemos 

emagrecer 100 gramas que, teoricamente, acarreta emagrecer. 

Mas, realizamos a nossa visão de saúde emagrecendo apenas 

100 gramas? Obviamente não. Para tornarmos mais específico 

esse objetivo, podemos transformá-lo em:

Emagrecer 50 kg em um ano 

Bom, já possuímos um objetivo mais específico. Ele exige es-

forço? Com certeza, sim. Agora ele é atingível? Provavelmente 
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não, pois perder 50 kg é quase impossível para quase todas as 

pessoas. Então, vamos voltar a defini-lo melhor:

Emagrecer 10 kg em um ano

Agora podemos dizer que o objetivo é atingível. Para finali-

zar, ele é flexível? Sim. É um objetivo mensurável e consis-

tente. Enfim, esse é um bom objetivo pessoal para o tempo 

de um ano.

Passo 5: Formulação estratégica

Depois de estabelecermos os objetivos, precisamos desenvolver 

estratégias para atingi-los, as quais serão baseadas no diagnós-

tico estratégico. Uma estratégia é eficaz quando explora opor-

tunidades no ambiente externo, defende a empresa de ameaças, 

enaltece competências organizacionais, oferece sustentação 

para vantagem competitiva futura, protege a posição competi-

tiva e faz correções de rota.

Passo 6: Implementação

Toda estratégia traz consigo um processo de mudança que 

pode gerar resistência de implementação devido a cultura ou 

a estrutura organizacional inadequadas. A seguir, neste livro, 

esses problemas serão estudados com mais propriedade.

Passo 7: Controle

O controle estratégico visa monitorar todo o processo de ad-

ministração estratégica, em outras palavras, é uma maneira de 

verificar e garantir que os objetivos traçados sejam alcançados 

e, conseqüentemente, a visão seja realizada. Também é muito 

útil para o processo de aprendizagem organizacional. 
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Exercícios 

1. Estudo de caso sobre estrutura organizacional.

A “Sucesso S/A” é uma indústria que fabrica produtos automo-

tivos em Araucária (PR). Iniciou suas atividades em janeiro de 

2005, como uma empresa familiar. Progrediu, aproveitando o 

desenvolvimento do mercado e hoje conta com 1.500 funcioná-

rios. Em sua última reunião de diretoria, vários problemas refe-

rentes à empresa foram levantados. Por essa razão, você, como 

consultor organizacional, foi contratado pela “Sucesso S/A” para 

analisar e resolver os problemas dela. Sua primeira tarefa é dese-

nhar seu organograma atual. A seguir, seguem as informações 

necessárias para a elaboração do trabalho.

A empresa possui um diretor-presidente com três diretorias sob 

seu comando: Industrial, Administrativa e Comercial. 

A Diretoria Industrial possui quatro gerências: Programação e 

Controle da Produção (PCP), Controle de Qualidade (CQ), Segu-

rança Patrimonial (SP) e Expedição (EX). Os respectivos depar-

tamentos possuem os seguintes funcionários:

• PCP – 1 supervisor e 10 auxiliares de produção

• CQ – 1 encarregado e 2 assistentes de controle da qualidade

• SP – 1 supervisor, 1 encarregado e 10 guardas

• EX – 1 encarregado e 1 auxiliar administrativo

A Diretoria Administrativa possui duas gerências: Administrati-

va (ADM) e Financeira (FIN). A primeira trata de assuntos re-

lacionados a Recursos Humanos (RH), Relações Públicas (RP) 

e Compras (COMP). Os respectivos departamentos possuem os 

seguintes funcionários:
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• RH – 1 supervisor, 1 encarregado, 3 assistentes administra-

tivos, 1 secretária e 2 auxiliares administrativos 

• RP – 1 negociador

• COMP – 1 comprador

A Gerência Financeira dispõe dos seguintes órgãos: Controla-

doria (CONT) e Tesouraria (TES). Os respectivos departamen-

tos possuem os seguintes funcionários:

• CONT – 1 supervisor fiscal, 2 contadores e 1 analista de 

custos

• TES – 1 assistente administrativo, 1 auxiliar administrativo 

e 1 office-girl

A Diretoria Comercial é composta pelos seguintes departamen-

tos: Vendas (VEN) e Publicidade e Propaganda (PP). Os respecti-

vos departamentos possuem os seguintes funcionários:

• VEN – 1 vendedor mercado interno, 1 vendedor mercado 

externo e 1 supervisora comercial

• PP – 1 supervisora de marketing

2. Estudo de caso para tomada de decisão.

A seguir, apresentamos uma história que nos foi enviada por 

e-mail. 

Era uma vez uma indústria brasileira de calçados, que desenvol-

veu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Em segui-

da, mandou dois de seus consultores a pontos diferentes daquele 

país, a fim de fazer as primeiras observações do potencial daquele 

futuro mercado. Após alguns dias de pesquisas, um dos consulto-

res enviou o seguinte fax para a direção da indústria:

“Senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a 

Índia. Aqui ninguém usa sapatos”.

Sem saber desse fax, alguns dias depois, o segundo consultor 

mandou o seu relatório:
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“Senhores, tripliquem o projeto de exportação de sapatos para a 

Índia. Aqui ninguém usa sapatos ainda”.

a. Qual é a sua opinião a respeito das respostas apresentadas?

b. Qual seria a sua resposta?

3. Exercício sobre planejamento estratégico pessoal.

Mude seu planejamento estratégico pessoal. Para isso, respon-

da as perguntas abaixo e trace um plano de vida.

a. Quem você é? 

b. Quais são suas maiores habilidades?

c. Quais são seus maiores defeitos?

d. Quais são seus diferenciais?

e. Como você usa seu tempo e dinheiro extras?

f. Quais são suas prioridades?

Agora você já pode responder a estas perguntas:

a. Qual é seu objetivo profissional?

b. Como você se organiza para chegar a esse objetivo?

c. Quem fará o quê e quando?

4. Exercício sobre planejamento estratégico.

Analise o caso a seguir e aplique os conceitos apresentados no 

capítulo.

Pedro trabalhava em uma rede nacional de 100 videolocadoras. 

A empresa resolveu fechar todas as lojas que apresentavam lu-

cratividade abaixo de 15%, o que representou o fechamento de 

40 lojas. Dessa forma, precisou planejar a demissão de vários 

funcionários. Com menos funcionários, reduziu seus custos con-

sideravelmente, aumentando ainda mais a lucratividade das lojas 

que ficaram abertas. Com a redução de custos, a empresa conse-
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guiu economizar muito dinheiro e, com o resultado disso, apli-

cou em uma tecnologia nova de digitalização de filmes. Assim, 

os clientes não precisavam mais ir às lojas para alugar filmes, 

pois elas se encarregavam de enviar um e-mail com um anexo do 

filme digitalizado. Então, o cliente fazia o download do arquivo 

e assistia ao filme. Como essa tecnologia era muito avançada, a 

empresa não dispunha de profissionais especializados para ope-

rá-la. Conseqüentemente, precisou contratar vários funcioná-

rios especializados, que tinham salários altíssimos, e isso fez a 

empresa gastar muito dinheiro e logo se endividou. 

Pedro, que foi demitido, por sua vez, recebeu uma quantia conside-

rável de rescisão trabalhista. Então, ouviu comentários de amigos 

sobre um excelente negócio: abrir uma farmácia. Ele mesmo sem 

experiência e sem se informar sobre o assunto, resolveu seguir em 

frente e abriu o negócio, que acabou falindo em 6 meses. 

Agora, responda as perguntas a seguir:

a. O que Pedro deveria ter feito?

b. Quais as estratégias utilizadas por Pedro? Você concorda 

com ele?

c. Troque idéias com colegas e sugira uma estratégia melhor 

para Pedro e sua empresa.

5. Exercício sobre diretrizes estratégicas.

Siga os passos abaixo e revise o conteúdo do processo de admi-

nistração estratégica. 

Passo 1: Diagnóstico estratégico 

Com base nas informações sobre diagnóstico estratégico, faça 

uma pequena análise externa, interna e de mercado de alguma 

empresa de sua cidade. 
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Passo 2: Missão

Agora, vamos analisar as missões de algumas empresas e tentar 

identificar e corrigir alguns equívocos. Por exemplo: se uma ins-

tituição de softwares de automação tiver a seguinte missão: 

“Nossos produtos são especiais para as pessoas, independente-

mente de quem sejam”.

Essa frase parece ser simples, mas por que temos que lê-la vá-

rias vezes para tentar entendê-la? Porque não significa nada ao 

leitor/consumidor. É apenas um grupo de palavras genéricas 

e abrangentes.

Trabalhe a mensagem dessa empresa e procure melhorá-la. 

Troque idéias com um colega e anote sua sugestão.

Passo 3: Visão da empresa

Você já pensou a respeito do seu futuro profissional ou pessoal? 

Descreva sua visão.

Passo 4: Objetivos organizacionais

Você já elaborou seus objetivos profissionais? Se não, a partir 

de hoje, faça uma projeção para um ano, estabelecendo cinco 

objetivos profissionais eficazes.

Passo 5: Formação estratégica

Durante muito tempo, você operou a única agência de viagens de 

sua cidade. Todos os moradores compraram passagens, pacotes 

turísticos e fizeram reservas de hotéis exclusivamente através da 

sua agência. No entanto, nesta semana, duas novas agências de 

turismo foram inauguradas na região, uma com foco no públi-

co de menor renda, concentrando suas vendas em passagens de 
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ônibus e pacotes turísticos baratos, e a outra tem seu foco vol-

tado para a classe A – vende passagens áreas e pacotes turísti-

cos muito sofisticados. Diante desse novo fato, troque idéias com 

seus colegas e formule uma nova estratégia para que sua agência 

tenha competitividade nesse ambiente diferente.

Passo 6: Implementação

A cada ano, sua empresa tem perdido participação de mercado 

para os concorrentes. A alta administração acredita que o pro-

blema está na estrutura, que é extremamente hierarquizada e 

burocrática. Sendo assim, você resolve adotar uma estratégia 

com base em um modelo flexível e horizontal, ou seja, com 

poucos níveis hierárquicos. Nesse caso, provavelmente teremos 

um problema de implementação estratégica, pois as pessoas, 

acostumadas a seguirem procedimentos rígidos e ordens dire-

tas, ficarão sem saber como agir diante dessa nova estrutura.

Sugira possíveis soluções para esse problema.

Passo 7: Controle

João tem uma padaria. Nela, trabalham todos os membros da 

família (esposa e dois filhos). Quando alguém precisa de di-

nheiro para afazeres particulares, ele retira a quantia do caixa 

do estabelecimento. João está endividado com os fornecedores, 

mas não sabe o valor total de sua dívida. O seu objetivo é abrir 

mais duas padarias até o final do ano e, por isso, fez um plano 

estratégico, mas está um tanto perdido devido à quantidade 

de dívidas e trabalho. Obviamente, ele tem um problema de 

controle. Então, o que você sugere para melhorar a situação 

dessa padaria? 
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3.1

Análise de cenários

Segundo Chiavenato e Sapiro,1 os cenários são utilizados no 

processo decisório de grandes organizações e instituições go-

vernamentais e até para planejar uma pequena empresa. São 

usados, também, para tomar decisões pessoais, como em die-

tas, viagens de férias, escolha do tipo de formação profissio-

nal, procura por um emprego, avaliação de um investimento 

ou mesmo pensar em casamento. Freqüentemente, ajudam as 

pessoas a formular decisões difíceis que, de outra maneira, elas 

não tomariam ou até rejeitariam.

A construção de cenários é um processo detalhado que se 

move, muitas vezes, pelas mesmas etapas, como um sistema 

circular, procurando responder a uma pergunta, analisando di-

versas variáveis e buscando indicadores numéricos para poder 

mensurar informações relacionadas à empresa, no sentido de 

melhorar os processos.

Devem ser concebidos simultaneamente dois ou três cenários 

futuros potenciais que estimulem a percepção de diferentes 

possibilidades, dos quais se possam tirar respostas adequadas. 

O número ideal é três, pois elaborar, ao mesmo tempo, quatro 

ou mais cenários tende a ser muito complexo, uma vez que não 

é possível acompanhar todos os seus desdobramentos com ra-

zoável reflexão. Zenaro2 explica que, por meio de informações, 

podemos reformular cenários já criados, bem como antecipar 

necessidades de seu público – e atendê-las antes que a concor-

rência o faça. O autor sugere que sejam realizados três tipos de 

cenários. A seguir, apresentamos cada um deles.
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• Cenário otimista – Imaginar a melhor situação possível 

para o negócio.

• Cenário realista – Detalhar a real situação do negócio, sem 

interferências externas otimistas ou pessimistas.

• Cenário pessimista – Prever a pior situação possível para o 

negócio.

3.2

Modelos de análise de negócios 

No capítulo anterior, aprendemos a fazer um diagnóstico para 

conhecer uma empresa e sua posição no mercado. A partir 

disso, podemos passar à formulação das estratégias. Para que 

isso ocorra normalmente, é preciso fazermos uma análise mais 

específica dos produtos, dos negócios e do posicionamento da 

organização. Os modelos mais utilizados pelos estrategistas 

para realizar esse tipo de análise são: análise do ciclo de vida 

do produto, análise da matriz produto-mercado, abordagem de 

portfolio (matriz BCG) e análise Swot (ameaças e oportunida-

des, fraquezas e forças). 

O ciclo de vida do produto

Segundo Oliveira3, nessa abordagem, o desenvolvimento de 

estratégias competitivas deve levar em consideração em que 

estágio do ciclo de vida os produtos e os serviços da empresa 

se encontram.
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Gráfico 3: O ciclo de vida de um produto

introdução crescimento maturidade declínio

rejuvenescimento

lucro

Fonte: Adaptado de PORTER, M. Estratégia competitiva: técnicas para análise    
da indústria e da concorrência. Rio de Janeiro: Campus, 1986.

A teoria do ciclo de vida dos produtos foi inspirada na biolo-

gia. Tal como um ser vivo, os produtos e os serviços também 

passam por etapas ao longo da vida, que são: introdução, cres-

cimento, maturidade e declínio. 

A fase de introdução é caracterizada por elevados investimen-

tos, sendo o planejamento fator crítico de sucesso. Na fase de 

crescimento, a empresa precisa fazer com que seus produtos e 

serviços se tornem mais rentáveis. Dessa forma, ainda os in-

vestimentos devem continuar elevados. É uma fase que pode 

tornar o mercado atrativo para potenciais concorrentes.

Ao atingir a maturidade, o mercado se aproxima de sua capa-

cidade máxima, crescendo agora em um ritmo lento. Nesse es-

tágio do ciclo de vida, o número de concorrentes será elevado, 

e o marketing dever ser colocado como atividade central para 

conquistar novas parcelas de mercado. 
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Porter4 afirma que as empresas podem alterar a tendência de 

declínio da curva de crescimento por meio do uso da estratégia 

de rejuvenescimento que, em outras palavras, é inovar e repo-

sicionar o produto, retornando à fase inical do ciclo: a intro-

dução. Essa estratégia é muito utilizada pelas montadoras de 

veículos quando mudam algumas pequenas características do 

carro (modelo dos faróis, cor dos estofamentos, leves modifica-

ções no design do carro), ou seja, rejuvenescem o modelo para 

colocá-lo em uma fase mais inicial do ciclo de vida.

No último estágio do ciclo de vida, o produto chegará ao declínio. 

Nessa fase, o mercado começa a diminuir consideravelmente. A 

empresa, levando em consideração as barreiras de saída, apenas 

escolhe o melhor momento para abandonar esse mercado. 

Porter5 faz uma consideração importante sobre a utilização do 

ciclo de vida, na qual afirma que “a duração dos estágios varia 

demasiadamente de indústria para indústria e não está claro em 

que estágio do ciclo de vida está uma indústria. Esse problema 

reduz a utilidade do conceito (ciclo de vida) como instrumento 

de planejamento”.

Matriz produto-mercado ou matriz Ansoff

Esse modelo de análise tem como base uma matriz de dupla 

entrada, duplamente dimensionada em produtos (atuais e no-

vos) e mercados (atuais e novos). 

Levando em consideração essas duas dimensões, temos quatro 

possibilidades de ações estratégicas, as quais estão apresentadas 

a seguir, em ordem de menor para maior risco para a empresa.

• Penetração de mercado – Exploramos mercados que já 

existem com produtos que já possuímos.
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• Desenvolvimento de mercado – Colocamos produtos atuais 

em novos mercados.

• Desenvolvimento de produtos – Exploramos os mercados 

existentes com novos produtos.

• Diversificação – Exploramos novos mercados com novos 

produtos.

Observe a figura que segue. Ela representa a matriz produto-

mercado.

Fonte: Adaptado de ANSOFT, H. I. Estratégia empresarial.    
São Paulo: Mcgraw Hill do Brasil, 1977.

Nesta representação, utilizamos a estratégia de penetração 

com os mesmos produtos nos mesmos mercados, podendo isso 

implicar expansões horizontais ou melhoria de produtividade. 

Por outro lado, ao adotarmos a estratégia de desenvolvimento, 

usamos os mesmos produtos em novos mercados. 

A estratégia de diversificação pode ser usada de três maneiras 

diferentes: 

• colocando novos produtos em linhas de produção ou pro-

cessos já existentes;
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• usando matéria-prima de produtos atuais em novos produtos;

• utilizando novos produtos como insumos para seus atuais 

produtos ou para o mercado em geral.

A análise de Swot

A análise de Swot (sigla das palavras inglesas strenghts – “pon-

tos fortes”, weaknesses – “pontos fracos”, opportunities – opor-

tunidades, threats – “ameaças”) é uma técnica de análise dos 

ambientes interno e externo, comumente empregada para ava-

liação do posicionamento da organização e de sua capacidade 

de competição.

Informações internas

1. Strenghts (pontos fortes/forças) – Vantagens internas da 

empresa em relação às concorrentes.

2. Weaknesses (pontos fracos/fraquezas) – Desvantagens in-

ternas da empresa em relação às concorrentes.

Informações externas

1. Opportunities (oportunidades) – Aspectos positivos do am-

biente que envolvem a empresa com potencial de lhe trazer 

vantagem competitiva.

2. Threats (ameaças) – Aspectos negativos do ambiente que 

envolvem a empresa com potencial para comprometer a 

vantagem competitiva que ela possui.

Além de analisarmos os pontos fortes e fracos, as oportunida-

des e as ameaças, encontramos, em cada mercado, um conjun-

to de fatores de grande influência no desempenho das empre-

sas: os fatores-chave de sucesso (doravante, FCS). Os FCS 

são características ou atributos dos produtos ou dos serviços 
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valorizados pelos consumidores na hora da compra. Assim, para 

garantir bom desempenho e sucesso de mercado, a empresa 

deve conhecê-los. Geralmente, em cada segmento de mercado, 

encontramos de três a cinco FCS: preço, rapidez, confiabilida-

de, tradição, simpatia, atendimento e exclusividade. Um exem-

plo prático é encontrado no setor de fast-food (lanches rápidos), 

no qual identificamos cinco FCS: rapidez, preço, higiene local 

e praticidade. Assim, uma empresa que quer obter sucesso nes-

se segmento deve ter esses atributos.

Assim, a capacidade competitiva da empresa está atrelada à sua 

competência relativa aos FCS em comparação com os concor-

rentes, quanto a forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do 

meio. Uma boa análise do ambiente externo auxilia na identifi-

cação dos FCS. Devemos observar as preferências de mercado, 

os desejos não satisfeitos dos consumidores, as deficiências dos 

produtos, as mudanças e as tendências do mercado e da socie-

dade e, por fim, também ajudam ter intuição e feeling.

Assim, podemos concluir que as ações ou as reações estraté-

gicas da empresa ocorrem em função da análise cruzada entre 

pontos fortes ou fracos e ameaças ou oportunidades.

Descrição da técnica

Os pontos de partida e a base da aplicação da técnica Swot de 

maneira eficaz formam a visão e a missão da organização. Após 

termos em mente, claramente definidos e estabelecidos esses 

dois conceitos, passamos às seguintes etapas: 

1° passo – Listagem de pontos fortes, fracos, de oportuni-

dade e ameaças, através de várias técnicas: brainstorming 

(tempestade de idéias), questionários e entrevistas. 
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2° passo – Ordenar os itens apontados para cada fator analisa-

do, do mais importante para o menos importante.

3° passo – Construir e validar uma matriz (figura abaixo), 

relacionando os diversos fatores levantados para identifica-

ção de aspectos críticos e de situações que exijam atenção 

especial. 

Observe a figura que segue. Ela representa a matriz do modelo 

de análise Swot.

A

Capitalizar

B

Melhorar

C

Monitorar

1 
Eliminar

Análise interna

Pontos fortes Pontos fracos

A
ná

lis
e 

ex
te

rn
a

Oportunidades

Ameaças

Fonte: Adaptado de TRIFFANY, P.; PETERSON, S. Planejamento estratégico:    
o melhor roteiro para um planejador eficaz. Rio de Janeiro: Elsevier, 1988.

Ao construirmos uma matriz Swot, devemos analisar quatroSwot, devemos analisar quatro, devemos analisar quatro 

quadrantes básicos. O estrategista pode identificar o posiciona-O estrategista pode identificar o posiciona-

mento dos produtos e da empresa da seguinte maneira:

1. Pontos fortes + oportunidades (ponto A, da figura) 

Nesse quadrante, a empresa provavelmente obtém sucesso com 

seus produtos, pois aproveita as oportunidades a partir de seus 

pontos fortes. 

2. Pontos fracos + oportunidades (ponto B, da figura) 
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Nesse quadrante, as oportunidades dificilmente são aproveita-

das a curto prazo. Para obtermos sucesso, temos que converter 

as fraquezas em pontos fortes, o que leva algum tempo.

3. Pontos fortes + ameaças (ponto C, da figura) 

As ameaças podem ser tratadas pela organização sem maiores 

problemas, pois os pontos fortes dão sustentação para qualquer 

eventual ameaça. 

4. Pontos fracos + ameaças (ponto D, da figura) 

Essa é uma zona de fragilidade e, para lidarmos com essa situa-

ção, precisamos traçar uma estratégia de eliminação de pontos 

fracos, para podermos superar as ameaças. 

Matriz de crescimento ou matriz BCG

Esse tipo de análise racional visa avaliar o negócio em relação 

ao mercado e à estrutura da empresa. 

A matriz BCG nada mais é do que uma matriz de dupla entra-

da, a dimensão “crescimento do mercado”, localizada vertical e 

horizontalmente, e a variável que é a “participação relativa de 

mercado” da empresa ou da unidade de negócio. 

Segundo Gracioso6, “os produtos então são distribuídos em 

quatro quadrantes de acordo com as suas posições relativas ao 

crescimento do mercado e da participação relativa de mercado 

da empresa em relação ao principal concorrente”. 

Observe a figura a seguir. Ela representa a matriz de cresci-

mento/participação do Boston Consulting Group.

administração estratégica.indd   75 30/11/2006   17:20:59



76

Estrela
Ponto de

interrogação

Vaca leiteira
Animal de
estimação

Participação relativa de mercado

T
ax

a 
de

 c
re

sc
im

en
to

de
 m

er
ca

do
alta baixa

al
ta

ba
ix

a

Fonte: Adaptado de WRIGHT, P.; KROLL, M.; PARNELL, L.   
Administração estratégica: conceitos. São Paulo: Atlas, 2000.

1. Pontos de interrogação – São negócios que operam em 

mercados de alto crescimento, mas que têm baixas parti-

cipações relativas. A maioria deles inicia como ponto de 

interrogação, quando a empresa tenta entrar em um mer-

cado de alto crescimento no qual já existe um líder. Quando 

temos um produto nesse quadrante, devemos estar cons-

cientes de que faremos um grande investimento, pois a ins-

tituição tem que gastar muito dinheiro para acompanhar o 

mercado de alto crescimento e tentar assumir a posição de 

líder. O termo ponto de interrogação é adequado, porque 

precisamos analisar se, diante de tal cenário, queremos co-

locar dinheiro no negócio.

2. Estrelas – É quando o negócio, que antes era “ponto de inter-

rogação”, torna-se bem-sucedido, resultando uma estrela, a qual 

representa um líder em um mercado de alto crescimento. 

3. Vacas leiteiras – Quando a taxa anual de crescimento de 

mercado cai abaixo de 10%, o produto – anteriormente na 
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posição de estrela – torna-se uma vaca leiteira, sendo sua 

característica principal a alta geração de fluxo de caixa. 

Uma vaca leiteira não aumenta a capacidade, porque não é 

possível crescer mais, em razão de a taxa de crescimento do 

mercado já ter diminuído, chegando à estabilização. Nesse 

negócio, desfrutamos de economia de escala e margens de 

lucro maiores, a fim de sustentar em custos fixos e desen-

volver/apoiar novos negócios.

4. Animais de estimação ou cachorro – São negócios com 

pequenas participações em mercados de baixo crescimento, 

os quais geram baixos lucros ou até mesmo prejuízos. Des-

sa forma, devemos fazer uma boa avaliação se realmente 

devemos manter esse negócio.

Devemos ter uma carteira equilibrada de produtos, ou seja, vacas 

leiteiras, estrelas e pontos de interrogação e, preferencialmente, 

nenhum animal de estimação ou cachorro. O trajeto normal de 

produto na matriz é aquele que se inicia como ponto de interro-

gação, passa, em seguida, à estrela e termina como vaca leiteira. 

No entanto, é possível que um produto (sem sucesso) passe de 

ponto de interrogação para animal de estimação.

Matriz de McKinsey ou matriz GE

O modelo McKinsey/General Electric procura ultrapassar 

(ser mais completo) o modelo simples da matriz BCG, no en-

tanto o princípio dos dois modelos é muito similar. A matriz é 

composta por dois vetores: atração do setor e participação no 

mercado da empresa (ver figura anterior).

Observe a figura que segue. Ela representa o modelo da matriz 

Mckinsey/GE.
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A Avançar e defender
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Manter-se na posição

Deixar de investir
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no mercado

Atração 
do setor

Fonte: Adaptado de FARIA, Paulo. Vantagem competitiva. Rio de Janeiro: Cop, 1996.

Como vemos, o modelo é representado por uma matriz 3x3, na 

qual o eixo horizontal reflete a atratividade de um segmento de 

mercado, e o eixo vertical, o nível de participação de mercado. 

Ao relacionarmos cada eixo da matriz, horizontal e vertical, 

temos o posicionamento do produto. Se estivermos em um 

mercado pouco atrativo que não cresce e que possui escas-

sa participação, devemos deixar de investir no negócio. No 

outro extremo da matriz, aparecem as situações de sucesso 

estratégico: mercados com altas oportunidades. Nesse caso, 

a estratégia ideal é defendermos essa posição privilegiada em 

relação aos concorrentes.

Na zona intermediária, a empresa não tem uma posição privi-

legiada em mercados atrativos e, assim, devemos adotar uma 

ação estratégica que melhore nossa participação e, conseqüen-

temente, aumente nossos rendimentos.
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3.3

Formulação – estratégias empresariais 

A formulação das estratégias empresariais é apresentada aqui 

com base nos escritos de Porter, por considerarmos que é a 

forma mais fácil de ser compreendida e também devido ao fato 

de ser bem específica, facilitando o entendimento do leitor.

No primeiro momento, serão expostas as características estru-

turais básicas que determinam o conjunto das forças competi-

tivas. Em seguida, serão apresentadas as estratégias competi-

tivas genéricas que são: liderança, diferenciação de produtos ou 

serviços e definição de um nicho de mercado.

Estratégias competitivas genéricas

A estratégia competitiva pode ser definida como a forma pela 

qual a organização usa estratégias para adaptar-se ou mudar 

aspectos do ambiente a fim de chegar a um alinhamento mais 

favorável. Especificamente, segundo Herbert e Deresky7, uma 

estratégia genérica pode ser definida como uma categorização 

ampla de escolhas estratégicas com aplicação generalizada em 

diversos setores da economia. 

Porter8, em sua obra Estratégia competitiva, apresentou um mo-

delo que determina a intensidade de competição dentro da in-

dústria, o nível de lucratividade e a estratégia da empresa, a 

partir de cinco forças competitivas: poder de negociação dos 

fornecedores, ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos 

e serviços substitutos, poder de negociação dos compradores 

e rivalidade entre as empresas existentes. Para Porter9, for-

mular uma estratégia competitiva é encontrar uma posição no 

ambiente na qual a organização possa estar mais bem prote-
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gida das forças competitivas e obter uma vantagem em relação 

aos seus competidores. Para complementar, diz que “a essência 

da formulação de uma estratégia competitiva é relacionar uma 

companhia ao seu meio ambiente10”. Ainda segundo esse autor, 

são apresentadas, as características estruturais básicas que de-

terminam o conjunto das forças competitivas.

1. Poder de negociação dos fornecedores – Um grupo de 

fornecedores é poderoso quando tem as seguintes caracte-

rísticas: é dominado por poucas companhias; não é obriga-

do a lutar com outros produtos substitutos; a empresa não é 

cliente importante para o fornecedor; o produto do fornece-

dor é um insumo importante para o negócio do comprador, 

e os produtos são diferenciados.

2. Ameaça de novos entrantes – São novas empresas que tra-

zem novas capacidades e recursos com o objetivo de ganhar 

parcela de mercado. A ameaça depende das barreiras existen-

tes, se forem altas, por exemplo, o recém-chegado encontrará 

retaliação acirrada dos concorrentes.

3. Poder de negociação dos compradores – Os comprado-

res competem exigindo preços baixos e qualidade, jogando 

os concorrentes uns contra os outros. Um grupo de com-

pradores é poderoso quando está concentrado ou adquire 

grandes volumes em relação às vendas; os produtos que 

adquire representam uma fração significativa das suas pró-

prias compras; os produtos são padronizados e não diferen-

ciados; há poucos custos de mudança; consegue lucros bai-

xos; há ameaça concreta de integração para trás; o produto 

não é importante para a qualidade dos produtos ou dos ser-

viços do comprador e o comprador tem total informação. A 
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empresa, segundo Porter11, deve adotar como parte de sua 

estratégia, a escolha dos grupos de compradores a quem 

quer vender os produtos.

4. Ameaça de serviços ou produtos substitutos – Produtos 

substitutos são aqueles que desempenham a mesma função 

dos produtos ou dos serviços oferecidos. Porter12 salienta 

que a empresa pode posicionar-se coletivamente através de 

ações conjuntas contra o substituto. Devemos prestar mais 

atenção a substitutos que estão sujeitos a melhoramento do 

seu trade off e são produzidos por instituições lucrativas.

5. Rivalidade entre empresas existentes – Levando em 

conta que as empresas possuem produtos ou serviços muito 

próximos – parecidos – que podem ser substituídos uns pe-

los outros, as cinco forças competitivas estabelecem “con-

correntes” – clientes, fornecedores, substitutos e entrantes 

– que são potencializados por circunstâncias particulares. 

A figura que segue representa essas forças competitivas. 

Figura 6: Forças competitivas que dirigem a concorrência

Concorrentes

Rivalidade 
(barreiras de saída)

Entrantes

Substitutos

Fornecedores Compradores

ameaça de novos entrantes
(barreiras de entrada)

poder de barganha poder de barganha

ameaça de produtos
ou serviços substitutos

Fonte: Adaptado de PORTER, M. Estratégia competitiva: técnicas    
para análise de indústria e da concorrência. Rio de Janeiro: Campus, 1986.
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A concorrência é determinada por forças competitivas. A par-

tir da análise de cada uma delas, podemos traçar um plano de 

ação que inclui o posicionamento da organização de forma que 

as suas capacitações forneçam melhores defesas.

Porter13 sugere três estratégias competitivas genéricas para 

enfrentar as forças competitivas: liderança de custo, diferen-

ciação e enfoque e nicho de mercado, de modo a criar uma po-

sição defensável a longo prazo e superar os concorrentes nas 

empresas.

1. Liderança de custo – A empresa visa oferecer o produto 

ou o serviço com custo mais baixo e tem um escopo am-

plo, devendo atender a vários segmentos empresariais. Ela 

ainda comanda os preços do setor, mas precisa de paridade 

ou proximidade com a diferenciação relativa aos seus con-

correntes.

2. Diferenciação e enfoque – A empresa objetiva ser a única 

em seu setor e em algumas dimensões amplamente valoriza-

das pelos compradores, devendo escolher atributos que se-

jam realmente diferentes. No entanto, precisa de paridade ou 

proximidade de custos em relação aos seus concorrentes.

3. Nicho de mercado – É a busca de um segmento específico 

do mercado total, que pode ser definido pela singularidade 

geográfica, exigências especiais no uso do produto ou por 

atributos particulares do produto com força de apelo para 

um determinado e restrito público. 

Servindo a um mercado limitado, a empresa que utiliza a es-

tratégia do enfoque pode buscar liderança em custos ou em 

diferenciação nesse segmento, com as mesmas vantagens e 

desvantagens dos líderes de custo e dos diferenciadores.
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A seguir, apresentamos as três estratégias competitivas gené-

ricas, para enfrentar as forças competitivas:

Figura 7: Três estratégias competitivas genéricas

Diferenciação Liderança no custo total

Vantagem estratégica
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Enfoque

posição de baixo custo

Fonte: Adaptado de PORTER, M. Estratégia competitiva: técnicas    
para análise de indústria e da concorrência. Rio de Janeiro: Campus, 1986.

Porter defende que a empresa deve optar por uma única estra-

tégia genérica, criticando fortemente a que se fixar no meio 

termo, isto é,

A empresa que se fixou no meio termo é quase garantida uma 

baixa rentabilidade... A empresa no meio termo provavelmente 

também sofre de uma cultura empresarial indefinida e de um 

conjunto conflitante de arranjos organizacionais e sistemas de 

motivação14. 

Em 1996, Porter15, em seu artigo What is Strategy?, argumenta 

que a raiz dos problemas enfrentados pelas empresas é a falta 

de distinção entre a eficácia operacional e a estratégia. A bus-

ca da qualidade, da produtividade e da velocidade resultaram 

na criação de ferramentas e técnicas gerenciais que tomaram 
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o lugar da estratégia nas empresas, mas os resultados desse 

movimento não se traduziram, necessariamente, em rentabi-

lidade sustentada para as empresas a médio e a longo prazo. 

Buscando eficiência operacional, os padrões de qualidade na 

maioria das organizações são elevados, porém a adoção das 

melhores práticas faz com que elas se assemelhem, cada vez 

mais, umas com as outras, como o autor enfatiza: “as ferra-

mentas estão arrastando as empresas em direção à imitação e 

à homogeneidade16”.

Segundo Porter17, a estratégia deve ter como base a exclusivi-

dade de atividades e não a eficácia operacional. A empresa em 

busca de sucesso deve criar um conjunto de atividades articu-

ladas de forma única e de difícil imitação, criando um conjunto 

de valores que lhe possibilite uma posição única no mercado. 

“O lema da estratégia competitiva é ser diferente. Significa es-

colher, de forma deliberada, um conjunto de atividades para 

proporcionar um mix único de valores18”.

Exercício

1. Estudo de caso Milho S/A

Caro leitor, o problema principal neste estudo de caso é vender 

um produto que está sendo fabricado, mas que não passou por 

processos de planejamento. Aliás, o Departamento de Marketing 

não participou do processo de desenvolvimento do produto e 

agora precisa vendê-lo.

Todo andamento da produção que está descrito no texto está 

errado. O Departamento de Produção, preocupado em desen-

volver novos produtos, criou o Levesa e apresentou-o direta-
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mente à diretoria. Empolgados, chamaram o Departamento de 

Marketing para que se iniciasse o processo de vendas. Sabemos 

que qualquer produto que seja desenvolvido deve passar por 

etapas preestabelecidas, além de que toda empresa deve estar 

envolvida, para sempre melhorar as condições do produto fi-

nal. Dessa forma, o método correto deveria ser iniciado por 

meio de uma pesquisa de marketing, a fim de verificar a aceita-

bilidade dos consumidores, ou seja, com algumas amostras do 

produto, a empresa deveria ir até o mercado consumidor e ou-

vir as diversas opiniões sobre o produto. Com isso, ela poderia 

obter um feedback dos consumidores, reavaliar alguns pontos 

que poderiam resultar em falhas futuras e, em seguida, ana-

lisar o produto diante de forças, fraquezas, ameaças e opor-

tunidades.

Assim, os pontos que devem obter planos de ação podem ser 

os seguintes:

• Integrar toda a equipe para desenvolver o produto. Nos dias 

de hoje, fala-se muito em gestão corporativa, que significa 

integrar todos os funcionários, do chão de fábrica à diretoria, 

para a solução de problemas existentes nas organizações.

• Diminuir a produção em massa, pois ainda não se conhece 

a verdadeira aceitação do produto.

• Pesquisa de mercado, para verificar aceitação do produto.

• Desenvolver um canal de distribuição diferenciado, devido 

ao tipo de produto comercializado.

• Aprimorar uma embalagem apropriada para o produto, já 

que ele exige forma de armazenagem diferenciada (tanto 

empresarial como residencial).
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• Investir em publicidade forte, já que o produto não mudou 

muito em relação aos desenvolvidos anteriormente.

• Rever as formas de produção, visto que esse produto pos-

suía um custo adicional de 15%. Teoricamente, o Departa-

mento de Marketing identificaria que o público consumidor 

não aceitaria esse produto.

Quanto às suas características, ele atende apenas a uma parcela 

da população, já que é um alimento que faz parte da nutrição 

habitual dos seus consumidores. Devemos, portanto, observar 

muito o nicho de mercado a ser atuado, para que não haja erro 

de planejamento quanto à divulgação do produto. 

Agora, desenvolva as questões a seguir: 

1. Com base nas informações acima, apresente qual produto 

você imaginou.

2. Faça três cenários (otimista, realista e pessimista) para 

essa empresa.

3. Escolha um modelo de análise de negócios e aplique ao caso 

em estudo.

4. Apresente qual estratégica competitiva genérica é a mais 

adequada para a empresa Milho S/A.
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4.1

Princípios gerais

Uma organização é constituída para atingir fins que as pessoas 

isoladamente teriam dificuldade ou impossibilidade de conse-

guir. É o caso da produção e da distribuição da maior parte de 

produtos e serviços a que temos acesso. Cada um deles exige o 

concurso de muitos atores da sociedade para a sua consecução. 

Basta pensar em uma folha de papel da qual dispomos com 

facilidade no escritório. No processo, desde a extração da ma-

téria-prima, que é a celulose, até o produto final, necessita-se 

de uma cadeia enorme de transformações. Graças à cooperação 

e à interação de muitas organizações, há oferta de produtos e 

serviços que suprem as necessidades dos indivíduos e promo-

vem o desenvolvimento social. Sem uma adequada interação 

dos atores na sociedade seria dificílimo ter acesso a determina-

dos tipos de bens e serviços em razão de sua complexidade.

O desenvolvimento da sociedade por meio do seu sistema pro-

dutivo possibilita a solução de problemas e o atendimento das 

necessidades humanas com maior facilidade e qualidade. Para 

que se caracterize uma organização, não é suficiente que se 

agreguem a ela pessoas que tenham fins comuns. É necessário 

que haja um mínimo de coordenação de suas ações, pois, se-

gundo Pérez Lopez1, “O verdadeiramente decisivo é que estas 

pessoas se organizem – coordenem sua atividade – ordenando 

a ação humana para a consecução de uns resultados que, ainda 

que por razões diferentes, estimem que lhes interessa atingir”. 

Essa idéia está representada na figura 8.
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Figura 8: Elementos essenciais de uma organização

Ações humanas Necessidades

Coordenação de ações

Satisfação de necesidades

Fonte: PÉREZ LÓPEZ, J. A. Introducción a la dirección de empresas. Madrid: Rialp, 1994.

É importante fixar que os elementos essenciais na constituição 

de uma organização são as ações humanas, as necessidades hu-

manas e uma fórmula ou um modo de coordenar essas ações 

para satisfazer as necessidades. Para isso, a configuração da 

organização ocorre pela vontade de atingir, de forma coorde-

nada, resultados operacionais (serviços e produtos). Os mem-

bros da organização satisfazem as necessidades da empresa e 

concomitantemente suas necessidades pessoais. Por um lado, 

está a obtenção dos resultados da organização ou das necessi-

dades dos stakeholders (todos os envolvidos) e, por outro lado, a 

satisfação das necessidades dos membros da instituição, como 

são as do tipo financeiro, afetivo, de aprendizagem etc. De-

pendendo da adequação ou do alinhamento dessas finalidades, 

teremos um maior ou menor comprometimento com a missão 

da organização.

Daí que fórmulas ou modos de coordenar as ações humanas 

para atingir resultados efetivam-se pelos sistemas de gestão 

que melhor se ajustam e potenciam a realização dos objetivos 

da empresa e das pessoas a ela ligadas.

A organização compõe-se, em análise simplificada, de um sis-
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tema formal e um sistema informal de interações, represen-

tados na figura 9. O sistema formal (previsto e estruturado) é 

aquele que prevê o que as pessoas devem fazer para a empresa, 

ou seja, é um contrato de trabalho ou a especificação das ati-

vidades a serem realizadas que, em administração de empre-

sas, denominamos de desenho do trabalho. Refere-se ao que 

os indivíduos vão receber em contrapartida, isto é, o que eles 

recebem da empresa por estar trabalhando. Esse sistema é o 

que configura a estrutura da empresa em termos de contrato 

de trabalho, no qual as duas partes compactuam direitos e de-

veres. Representa o esqueleto de funcionamento dos sistemas 

produtivo e distributivo (o que se deve fazer para a empresa) e 

do de incentivos (o que se recebe por tal feito).

Figura 9: Composição dos sistemas formal e informal

Real = +
Formal

Informal

Fonte: Adaptado de PÉREZ LÓPEZ, J. A. Introducción      
a la dirección de empresas. Madrid: Rialp, 1994.

A empresa real não é uma estrutura de deveres e benefícios, 

mas sobretudo a interação de pessoas que buscam um fim co-

mum. Essa interação não está totalmente prevista no sistema 

formal. Há muitas coisas da vida da organização que não são 

passíveis de formalização, por exemplo, o maior ou menor es-

pírito cooperativo das pessoas, o maior ou o menor desejo de 

realizar um serviço de responsabilidade social, ou a maior ou a 

menor boa vontade entre um departamento e outro.

Um entendimento do sistema real de funcionamento da em-

presa, como a combinação do sistema formal com o sistema 
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informal ou também chamado de espontâneo de interações, 

facilita o desenvolvimento da empresa. Sabemos que os am-

bientes organizacionais de confiança e solidariedade são mais 

motivadores e ajudam o crescimento da criatividade das pesso-

as. Assim, à medida que elas se conhecem melhor e cooperam 

umas com as outras, logicamente a comunicação interpessoal 

cresce. O crescimento comunicativo gera um aumento de duas 

competências extremamente úteis para a vida da empresa: 

aprender e ensinar. Por essa razão, é que tem sentido a seguin-

te afirmação de Acín: “As organizações que têm altos níveis de 

confiança são potencialmente mais inovadoras porque os fun-

cionários não têm medo de assumir riscos. As pessoas também 

se adaptam melhor às mudanças porque se sentem seguras”.2 O 

desenvolvimento do sistema espontâneo de interações torna-se 

fator-chave no desenho das formas de organização que melhor 

favorecem às necessidades de inovação, criatividade, responsa-

bilidade profissional e atendimento do cliente com mais rapidez.

A perspectiva do desenvolvimento dos fatores humanos são 

fundamentais, pois a empresa, sobretudo, está formada por 

pessoas e delas é que parte o seu funcionamento. Pérez Lopez3 

esclarece que

estamos reconhecendo que as organizações vivem porque não fa-

zem outra coisa que configurar parcialmente algo que já está 

vivo: relações entre seres humanos. Realizam essa configuração 

através de seu sistema formal. Esse sistema formal não pode 

conter todas aquelas relações, e suas limitações são tais que nem 

sequer pode chegar a conter todas aquelas que são necessárias 

para explicar sua própria existência e operação.
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Poder nas organizações

Há tipos diferentes de autoridade em função das diversas si-

tuações que ocorrem na vida das empresas. Um tipo se dá em 

virtude do sistema formal, e outro, pelo sistema informal de 

operações da empresa. Toda relação de autoridade tem como 

elementos um indivíduo portador de autoridade e outro sujeito 

à autoridade em um determinado âmbito (tipos de matérias que 

deve se reportar).

A autoridade que provém do cargo ou da hierarquia na or-

ganização corresponde à autoridade formal, e costumamos 

designá-la como sendo a autoridade de linha, que se dá pela 

relação de subordinação ao superior imediato.

É a autoridade dos administradores diretamente responsáveis, 

em toda cadeia de comando da organização, por alcançar os ob-

jetivos da organização. Outra é a autoridade de staff , de acordo 

com os mesmos autores: ‘é a autoridade dos grupos ou indivíduos 

que fornecem aconselhamentos ou serviços aos administradores 

de linha’.4

Portanto, há uma categoria de autoridade que se refere ao uso 

do poder por meio das ordens daquele que manda, em virtude 

da força do seu cargo. O campo específico do exercício desse 

tipo de autoridade refere-se fundamentalmente ao que deve ser 

feito. Esses mandatos podem ser adequados ou inadequados, 

justos ou injustos, convenientes ou inconvenientes, mas não 

verdadeiros ou falsos. 

Outro tipo de autoridade é exercido por meio de domínio do 

assunto ou de experiência comprovada (conceitos, explicações, 

conhecimentos explícitos ou tácitos) e já não se refere ao que 
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deve ser feito, mas ao que é de fato melhor, sendo assim rela-

cionado a um conteúdo que pode ser verdadeiro ou falso, mais 

provável ou menos provável. É, por exemplo, a ação de auto-

ridade do operador de máquina, no que se refere ao conheci-

mento tácito que tem adquirido em razão de sua experiência na 

execução de determinadas tarefas. Na figura 10, observamos 

o processo dialógico na interação de pessoas nas atividades da 

empresa, nas quais aprender e ensinar constituem valores im-

portantes para a empresa “aprendente”.

Figura 10: Mecanismo de retroalimentação com base em rela-

ções de ensino-aprendizagem dinâmicas

Ensinar 
direção

Aprender 
execução

ciclo dinâmico de 
ensino-aprendizagem

autocontrole dialógico, 
desenvolve trabalhos em 

equipe de alta capacidade de 
inovação

cooperação de autoridade formal e do saber

Retroalimentação em processo dialógico

Fonte: Adaptado de LLANO, A. Organizaciones inteligentes en la sociedad    
del conocimiento. Revista Nuestro Tiempo, set. 1986, p. 108.

Llano5 salienta a necessidade de uma interação entre trabalhos 

de direcão e de execução e mostra que

Administrar hoje eqüivale tornar operativo um saber reconhe-

cido no âmbito da empresa. Mas como nenhum dirigente pode 

e nem deve saber tudo sobre as operações de sua corporação, o 

exercício do seu saber consiste em ensinar os outros a aprender, 

em estabelecer as condições de possibilidade para que seus cola-

boradores cheguem a aprender o que necessitam saber (...) o que 

acontece aqui é um feedback, uma retroalimentação em virtude 
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da qual o que obedece – isto é, o que aprende – envia por sua 

vez ordens ao que manda – isto é, ao que ensina. De maneira 

que, os limites entre trabalho de direção e trabalho de execução se 

redesenham. Cada vez é menos necessária uma função específica 

de controle, porque todos na empresa exercem um autocontrole 

dialógico (conversa entre os pares). Isto não quer dizer, como se 

repetiu nos últimos anos, que as hierarquias desapareçam e só 

fiquem as redes. Quer dizer sim que as hierarquias se estabelece-

rão em função do saber, (...) em função das linguagens que cada 

membro da empresa é capaz de entender.

Delegação da autoridade

Existe delegação de autoridade quando o portador cede e 

transmite sua autoridade a outra pessoa. Quando o supervi-

sor de produção indica a um subordinado que se encarregue 

da preparação de uma máquina, está cedendo e delegando sua 

autoridade a ele. A autoridade de hierarquia pode ser delegada, 

mas o mesmo não se pode fazer com a autoridade do especialis-

ta, pois os conhecimentos do portador não se delegam, sendo 

necessário estabelecer o processo ensino-aprendizagem. Hoje, 

os líderes têm que ter competência comunicativa para conse-

guir conduzir mudanças e atingir resultados, pois, com ela, ga-

rantem melhoria nos processos de ensino-aprendizagem. Não 

podemos transmitir domínios de conhecimento, habilidades e 

competências a outros. A tarefa dos líderes cada vez mais está 

em estimular e desenvolver continuamente as qualidades e as 

competências dos seus colaboradores. 

No caso de o funcionário não ter os conhecimentos nem as ha-

bilidades para um determinado trabalho, mesmo que o super-

visor lhe tenha indicado por mandato, por exemplo, preparar 
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tal máquina, o portador da autoridade não estará cumprindo 

bem a função de liderança se não prever que há necessidade de 

um conhecimento específico para essa tarefa.

Segundo Stoner6, delegação é o “ato de atribuir a um subor-

dinado autoridade formal e responsabilidade pela realização 

de atividades específicas”. Mesmo tendo delegado autoridade 

para um sujeito em determinado âmbito, o portador principal 

de autoridade não apode abdicar da sua responsabilidade pelos 

resultados da ação, mas pode (e deve) compartilhar a responsa-

bilidade com os subalternos.

É necessário levarmos em conta alguns princípios relacionados 

à responsabilidade e à autoridade. Moller7 sugere a identifica-

ção e o esclarecimento de três tipos de tarefas delegadas em 

que se exerce a autoridade.

Certifique-se de ter compreendido até onde vão sua responsa-

bilidade e sua autoridade. Acerte com seu chefe se as tarefas são 

de classe A, B ou C:

A: Tarefas que você pode executar sem perguntar ou reportar-

se de volta ao seu chefe.

B: Tarefas que você pode executar sem perguntar, mas isso 

exige que você se reporte ao chefe quando as conclui.

C: Tarefas que você pode iniciar e pelas quais não pode se res-

ponsabilizar sem consultar seu chefe. 

Esse tipo de conselho é extremamente útil para igualar qua-

dros mentais entre as pessoas que trabalham dentro da orga-

nização e estão compartilhando responsabilidades.
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Empowerment 

Como os sistemas de gestão burocráticos já não dão respostas 

adequadas ao mercado, as organizações necessitam atuar com 

maior rapidez devido às mudanças e à competitividade inter-

nacional mais acirrada. A pressão para a mudança de estilos 

de gestão ocorre pela necessidade de aquisição de novas tecno-

logias, rapidez de inovação de produtos e serviços, bem como 

pelo fato de que é preciso agregar valor às atividades da empre-

sa por meio de “conhecimento” e, para isso, torna-se necessário 

o desenvolvimento de formas de trabalho que possibilitem a 

socialização, a criação, a combinação e a internalização dos co-

nhecimentos. Observe o ciclo da figura 11, o qual será descrito 

nas próximas páginas.

Figura 11 : Conversão dos tipos de conhecimento*

Externalização

Socialização Internalização

Combinação

de

pa
ra

tácito explícito

tá
ci

to
ex

pl
íc

it
o

conversão dos
conhecimentos

1 4

2 3

Fonte: Adaptado de NONAKA, I.; TAKEUSHI, H. Criação      
de conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
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Os sistemas interativos de cadeia de autoridade de linha (cargo) 

e do saber (domínio da matéria) devem ajustar-se em equipes 

multidisciplinares flexíveis e de alta qualidade de decisão. As 

cadeias de geração do conhecimento e de processos inovadores 

exigem modelos mais de tipo “antropológico” do que sistemas 

mecanicistas tayloristas.

O termo empowerment aplica-se em dar maiores e melhores 

condições de poder de decisão às pessoas em níveis inferiores 

hierárquicos, favorecendo o envolvimento e o crescimento do 

sentido de responsabilidade nos trabalhadores, no que se refere 

a resultados globais a atingir. Trata-se de favorecer a gestão da 

responsabilidade individual e coletiva em todas as instâncias 

da organização. 

O reforço à tomada de decisão feita pelas pessoas que estão 

mais próximas de onde ocorrem os problemas gera envolvi-

mento e crescimento da sua capacidade de iniciativa. Os traba-

lhos assim equacionados e enriquecidos por novas competên-

cias tornam-se mais atrativos e desafiadores.

Uma sugestão feita por Chiavenato8, objetivando a prática do 

empowerment, consiste nas seguintes condições:

1. Envolva as pessoas na escolha de suas responsabilidades e 

na definição dos métodos para executar as tarefas.

2. Crie um ambiente de cooperação, de compartilhamento das 

informações, discussão e de estabelecimento conjunto dos 

próprios objetivos.

3. Encoraje as pessoas a assumir iniciativa, tomar decisões e 

colocar em uso os seus conhecimentos e habilidades.

4. Peça opinião das pessoas; quando surgirem problemas, veja 
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o que pensam e solicite a elas que ajudem a desenhar as 

soluções.

5. Saia do meio do caminho; deixe as pessoas colocarem suas 

idéias e soluções em prática.

6. Mantenha a equipe com moral alta e confiança, reconhe-

cendo os sucessos, recompensando resultados e encorajan-

do um elevado desempenho.

Estilos de organização

As organizações, em sua grande maioria, continuam desprepa-

radas para trabalhar em um ambiente de constantes mudanças, 

pois contêm poder muito centralizado e não favorecem o desen-

volvimento do potencial criativo e inovador dos seus membros. 

As organizações estão, em certo sentido, viciadas pelo estilo 

gerencial baseado na desconfiança. De acordo com Chiavena-

to9, isso ocorre com as empresas de estilo departamental: “As 

organizações departamentais tradicionais têm uma dinâmica 

organizacional dominada por uma forte noção de território, 

valorização do poder e da hierarquia, independência das áreas, 

forte relação de lealdade entre chefe e subordinados”.

Como há uma pressão enorme para mudanças de todo o tipo 

e que ocorram com mais rapidez, líderes que as conduzam são 

muito necessários. Segundo Kotter10, há uma demanda cada 

vez maior por liderança, pois a inovação transformou-se em 

vantagem competitiva. Há mais urgência de liderança cons-

truída em todos os níveis da organização para a condução de 

mudanças e inovações no ambiente de trabalho. É tarefa in-

gente transformar a “cultura” de proteção de territórios em 

uma “cultura” de compartilhamento de informações, visando 
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ao resultado final, que é o atendimento das necessidades do 

cliente e do mercado. O foco no cliente e no mercado produz 

uma ruptura dos sistemas de proteção dos feudos e atende a 

questões prioritárias da empresa.

O enfraquecimento dos territórios, cultivados pelo sistema de-

partamental, ocorre quando a organização orienta-se em pro-

cessos nos quais se reforça o sentido do trabalho cooperativo e 

solidário. Esse tipo de estrutura mais flexível requer um esfor-

ço enorme para vencer as resistências à mudança.

As organizações mais bem preparadas para um ambiente de mu-

danças são as que se identificam com as dimensões que Senge11 

desenvolveu na obra A Quinta disciplina, que são: mestria pes-

soal, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizado em 

equipe e pensamento sistêmico. A primeira disciplina refere-se 

ao autodomínio, isto é, pessoas buscam com esforço uma me-

lhoria continuada dos seus conhecimentos, com afã de saber e 

aprender, e passam a adquirir um domínio de ofício como o dos 

antigos artesãos. A segunda trata dos modelos mentais, pro-

cesso que exige abertura de “cabeça” e de “coração” para atuar 

em condições extremamente imprevisíveis. A terceira relacio-

na-se à necessidade de ter uma comunidade de visão que, ao ser 

compartilhada, acarreta um alinhamento de metas, objetivos e 

esforços. A quarta disciplina leva à aprendizagem em equipe, 

proporcionando as learning organization, que é a capacidade de 

trabalhar em equipes multidisciplinares e construir conheci-

mento. Por fim, a quinta disciplina abre o horizonte das pesso-

as dentro da organização de forma a encararem as ações e as 

propostas de trabalho com uma visão do todo, sabendo avaliar 

as várias dimensões do impacto das ações em um sistema.
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Equipes inovadoras 

De acordo com Nonaka & Takeushi12, o conhecimento tácito 

se efetiva pela experiência dos profissionais nas diversas áreas 

(inclusive de pessoas de fora da organização e de áreas que, a 

princípio, não estão diretamente relacionadas com os produtos 

e os serviços fornecidos) e precisa ser aproveitado e socializado. 

É o primeiro passo para a disseminação do conhecimento na 

empresa. A socialização do conhecimento exige um ambiente 

de confiança mútua (indicado na tabela de transformação dos 

conhecimentos de/para, no quadrante 1, da figura 11). Equi-

pes multidisciplinares adquirem um papel-chave no processo 

de inovação. A criação do conhecimento na empresa ocorre por 

meio da explicitação do conhecimento tácito (quadrante 2, da 

figura 11). O empowerment, nos trabalhos em equipe, gera si-

nergia positiva necessária para o processo de conexão de reali-

dades mentais complementares e, por vezes, diferentes, geran-

do soluções inusitadas. O processo de externalização requer 

sistematização e generalização, isto é, extrair do que se sabe 

fazer tacitamente o conceito ou a teoria, ou seja, os porquês que 

podem ser aplicados em outros casos.

A combinação dos conhecimentos explícitos também ocorrem 

pela interação entre pessoas de formações distintas, por exemplo, 

engenheiros de produção, de projeto, equipe de marketing, econo-

mistas, psicólogos etc. As visões complementares e o somatório 

dos conhecimentos formais desses profissionais resultam em um 

conhecimento aprimorado e operativo, formando os domínios de 

conhecimento da organização, que hoje são fatores estratégicos 

de inovação. O ciclo de conversão dos conhecimentos comple-

ta-se com a internalização do conhecimento, tornando-o tácito. 
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Esse processo, devidamente trabalhado, pode ser viabilizado 

em equipes destinadas à solução de problemas específicos ou 

em novos projetos dentro da organização. O modelo apresen-

tado pode ser utilizado para a condução de mudanças na orga-

nização, levando o seu esquema para todos os níveis hierárqui-

cos, de cima a baixo, e também para clientes e fornecedores.

Podemos exemplificar os conceitos já abordados, a partir da 

leitura do texto a seguir, no qual se destaca a eficácia da abor-

dagem do empowerment aplicada por Naito.

Criação do contexto para a mudança na Eisai (produtos farma-

cêuticos)

Em 1989, Naito (CEO) anunciou a sua nova visão estratégica e 

inaugurou um programa de treinamento para 103 “gerentes de 

inovação”, que deveriam converter-se em agentes de mudança 

da empresa. O programa de treinamento consistiu em seminá-

rios sobre as tendências da assistência médica e sobre os con-

ceitos de mudança organizacional. Ele também proporcionou 

aos empregados uma visão de primeira mão sobre as práticas 

de atendimento aos pacientes, submetendo-os à experiência de 

vários dias em unidades de assistência médica tradicionais e 

não-tradicionais, onde efetivamente exerciam atividades de 

enfermagem. No final do programa, Naito atribuiu aos gerentes 

de inovação a tarefa de converter os insights decorrentes daquela 

vivência prática em propostas de novos produtos e serviços (co-

nhecimento tácito). Cada proposta foi submetida a Naito e à ge-

rência executiva da Eisai, de modo a conquistar o apoio de alto 

nível e, igualmente importante para Naito, a fim de assegurar o 

compromisso público de cada gerente com a realização das metas 

do projeto de AMH.13
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Com a aplicação dessa abordagem, verificamos que a cultura 

da organização foi adequando-se a essa nova prática de respon-

sabilização dos funcionários.

Os gerentes de inovação atuavam fora da estrutura organizacio-

nal normal e das fronteiras culturais tradicionais da empresa. 

Projetavam novos produtos e programas, reuniam equipes mul-

tidisciplinares para o desenvolvimento das idéias (conhecimen-

to explícito) e alistavam novos participantes voluntários para o 

programa de mudança. Reportavam-se a Naito, que, pessoal-

mente, avaliava o desempenho e a contribuição dos diferentes 

projetos para a visão AMH. Em conseqüência, o pessoal mais 

novo tinha a oportunidade de romper o sistema de tempo de 

serviço e participar da construção da nova estratégia da empresa 

e da definição das condições do seu próprio pacto pessoal. Essas 

novas oportunidades eram inéditas na Eisai ou em outras em-

presas farmacêuticas japonesas.14

O fato de adquirir visibilidade nesse tipo de iniciativa fez com 

que outros setores aderissem a esse fator, tomando ação por 

meio de novos projetos e, para isso, foi fundamental que ge-

rentes de topo estivessem apoiando essas ações nos diversos 

setores.

A visibilidade dos projetos e o apoio da gerência sênior di-

fundiram o entusiasmo pela participação no novo movimento 

de renovação da Eisai. As equipes interfuncionais promoveram 

o sentimento de propriedade dos empregados em relação à vi-

são AMH, que rapidamente adquiriu vida própria. Em breve, 

havia 130 propostas de novos projetos AMH, envolvendo 900 

pessoas(combinação). Em fins de 1993, 73 projetos estavam em 

andamento. Os novos serviços oferecidos pela empresa abrangiam 
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cobertura telefônica de 24 horas para o atendimento às pessoas 

que consumiam medicamentos da Eisai. Outra iniciativa reuniu 

consumidores e profissionais da área médica, para a análise das 

necessidades em assistência médica. O novo foco nas preferências 

dos consumidores redundou em melhorias na embalagem e na 

entrega dos medicamentos.15

Pautas atuais 

Os modelos de estruturas de organização pretendem não sim-

plesmente alcançar maior produtividade, mas, sobretudo, con-

seguir que as pessoas trabalhem de forma inteligente e inova-

dora. A ênfase em se criar equipes de alto desempenho mais 

flexíveis visa diminuir a burocracia e aumentar a capacidade 

de resposta às solicitações extremamente rápidas do meio am-

biente. Os dirigentes têm que contar com pessoas com mais 

iniciativa e conseguir motivá-las para que aprendam e reapren-

dam continuamente o seu trabalho. O mercado necessita cada 

vez mais de delegação de autoridade e de responsabilidade por 

parte dos líderes, além de uma participação mais profunda de 

todos os indivíduos na missão da empresa.

Para realizar melhor o trabalho, é conveniente seguir as seguin-

tes pautas:

1. Cada pessoa deve saber e entender a missão da equipe com a 

qual trabalha.

2. Para atuar com iniciativa própria, cada pessoa deve ter com-

petência suficiente.

3. Para realizar decisões acertadas, as pessoas necessitam de in-

formação, não só da área de sua responsabilidade, mas também 

do todo das relações que sua área trabalha, e para isso é necessá-

ria a comunicação.
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4. As pessoas necessitam que se confie nelas e que não serão pu-

nidas injustamente por erros que possam cometer ao tomar ini-

ciativas. A confiança significa saber que, quando se atua de boa 

fé, mas comete-se um erro, não se perde o emprego, a carreira ou 

sofre uma punição injusta.16

A partir da leitura do texto que segue, identifique as sugestões 

do autor que estariam associadas ao empowerment.

A sinergia como fator de excelência empresarial

Jair Moggi, professor da Fea/USP, dá dicas para as empresas 

empenhadas em desenvolver a cultura de sinergia entre os fun-

cionários.

Ninguém melhor do que o empresário para conhecer seu próprio 

negócio. Porém, nem sempre esse conhecimento é capitalizado no 

processo de aperfeiçoamento da empresa. Para que isso ocorra, é 

desejável uma atitude de permanente reflexão e crítica à organi-

zação, por parte do empresário e de seus principais executivos. 

Um trabalho integrado na relação empresário-executivos-

operários é o eixo sobre o qual se apóia o dínamo gerador da 

sinergia que deve transparecer nos resultados da empresa.  

Empresas reconhecidas pelo seu alto padrão de desempenho, isto 

é, que primam por uma postura de excelência empresarial, 

além de uma ação integrada e sinérgica entre seus colaborado-

res, estão em constante renovação, preparando-se para enfren-

tar as turbulências próprias deste final de século e do próximo 

estágio de desenvolvimento da civilização; elas têm, em comum, 

como característica de estilo de gestão, o seguinte:

• Definição clara e simples da filosofia e dos princípios nor-

teadores da sua gestão, bem como a dissiminação e a reci-

clagem desses valores entre todas as pessoas que compõem 

a empresa.
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• Forte e flexível esquema de planejamento estratégico, tático 

e operacional.

• Processo de comunicação transparente entre o executivo 

principal e seus gerentes, entre estes e os níveis de supervisão, 

e entre os supervisores e o setor operacional.

• Postura voltada para a excelência da organização em termos 

de: qualidade de métodos, sistemas e processos, e aplicação 

de modelos organizacionais que incentivem e permitam a 

flexibilidade, a criatividade e o auto-controle das pessoas.

• As competências individuais devem ser vistas como condi-

ção necessária, porém não suficiente para o alcance dos re-

sultados.

• Constante preocupação com a satisfação do cliente.

• Permissão e incentivo de confrontos interdepartamentais e 

interpessoais, orientados para os objetivos da empresa, den-

tro de um ambiente e de uma cultura que propicie a coragem 

para ousar, representando respeito humano e profissional.

• Clima organizacional desafiante e motivador que favoreça o 

surgimento de empreendedores internos (intrapreneuring).

• Sistemas de controle e de avaliação individual e coletiva, ba-

seados em resultados.

• Ênfase no desenvolvimento do talento para administrar pes-

soas.

• Processo sucessório do executivo principal resolvido ade-

quadamente, quando se tratar de empresa familiar.

• Aplicação de novas metodologias educacionais ajustadas à 

cultura e à realidade da empresa.

• Forte preocupação ecológica e social.

Sabe-se que uma organização deve operar como uma unidade, 

com todas as suas partes em eficiente coordenação e integran-

do um permanente processo sinérgico entre seus membros. Mas 

isso nem sempre ocorre, uma vez que as partes funcionam em di-

ferentes níveis de eficiência, sobrepõem-se ou trabalham contra 
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os interesses uma da outra; portanto, agem contra o interesse 

maior da organização como um todo, pois há falta de entendi-

mento e comunicação, sendo comum a inexistência de definição 

clara e simples de diretrizes e objetivos, que são fundamentais 

para o sucesso de qualquer empreendimento coletivo. Não ha-

vendo interação nas relações interpessoais, não ocorrerá a si-

nergia entre pessoas.

Como está sua empresa em relação a cada uma das dimensões 

apontadas anteriormente? O que você pode fazer para consolidar 

e/ou reorientar sua empresa na direção da excelência empre-

sarial? Se a sua empresa tiver pontos de imperfeição relaciona-

dos aos aspectos organizacionais acima abordados, é sinal de que 

ela é uma empresa normal. Se você deseja contribuir para aperfei-

çoá-la, nossa sugestão é: trabalhe junto ao seu pessoal com inter-

venções objetivas, integradas e participativas, criando sinergia 

entre eles. Segundo o empresário Norberto Odebrecht, “sinergia 

é o resultado da ação coordenada e simultânea dos homens, le-

vando-os a produzir mais do que cada um seria individualmen-

te capaz”. A sinergia faz surgir um todo maior do que a soma 

das partes, estimulando os homens a manterem-se unidos por 

valores comuns, sólidos laços de disciplina, respeito e amizade. 

Em essência, acreditamos que a organização é o resultado da 

sinergia criada pela vontade consciente das pessoas na cultura, 

nos sistemas e nos processos da empresa. Os resultados desse 

esforço só aparecerão se “houver vontade política da cúpula da 

empresa” e da habilidade dessa cúpula em planejar e desecadear 

um processo planejado de desenvolvimento nos níveis do indiví-

duo, do grupo e da organização envolvendo todos, do presidente 

aos operários. 

Disponível em: MOGGI, JAIR. Sinergia como fator de excelência empresarial.   
http://www.intermanagers.com.br/ Acesso em: 21 fev. 2005.
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4.2

Avaliação e controle estratégico

Peter Drucker17 tem uma frase célebre para estabelecer a im-

portância de haver controle nas organizações: “Se você não 

pode medir, você não pode gerenciar.” A avaliação e o controle 

estratégico visam implementar a estratégia através do estabe-

lecimento de indicadores de desempenho.

Antes de discutirmos e entendermos o controle estratégico, 

precisamos definir o termo controle. O dicionário Aurélio18 

define-o como: “... fiscalização exercida sobre as atividades das 

pessoas, órgãos, departamentos, ou sobre produtos, etc, para 

que tais atividades, ou produtos, não se desviem das normas 

preestablelecidas.”

Essa definição resume bem o teor das concepções usuais da 

literatura de administração sobre controle organizacional, ou 

seja, o de fiscalizar atividades da empresa para que sigam o 

que foi previamente planejado. Inicialmente, quando a teoria 

administrativa ainda engatinhava, no início do século passado, 

o termo controle para a administração tinha apenas o sentido 

francês, ou seja, o de fiscalizar, o qual, depois, a partir dos anos 

de 1960, passou a ser mais amplo e identificado com influência 

e poder. Nos dias de hoje, é usado como um instrumento de 

feedback, tendo seu sentido associado com os conceitos emer-

gentes de aprendizagem organizacional. 

Anthony, Dearden e Vancil19 definem controle como “o proces-

so de assegurar que os recursos sejam obtidos e aplicados efe-

tiva e eficientemente na realização dos objetivos específicos de 

uma organização”. Enfim, controlar é fazer que algo aconteça 

da forma planejada.
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O controle estratégico é um tipo de controle que visa monitorar 

todo o processo de administração estratégica. Em outras pala-

vras, é a maneira de verificar e garantir que os objetivos traçados 

sejam alcançados e, conseqüentemente, a visão seja realizada. 

Goold e Campbell20 argumentam que controlar estrategicamen-

te significa medir o desempenho e depois compará-lo com pa-

drões e, se necessário, agir corretivamente para garantir que os 

eventos planejados se materializem. Por exemplo: se estabele-

cermos como objetivo pessoal economizar 20% do nosso salário 

mensalmente, temos que medir se efetivamente economizamos 

esse montante. Na hipótese de estarmos economizando menos 

do que 20% ou mesmo nada, precisamos de uma ação corretiva 

para “entrarmos nos trilhos” novamente. Assim, ao controlar-

mos o processo estratégico, estamos apenas garantindo a mate-

rialização dos resultados no final do processo. Voltando ao nosso 

exemplo, se nossa “visão” for comprar um carro novo, e um dos 

objetivos para realizá-la for economizar 20% do nosso salário, 

ao controlarmos o processo, estaremos garantindo que, ao final 

de um prazo previamente estabelecido, teremos o dinheiro para 

comprar o carro, ou seja, realizamos nossa visão.

Além de monitorar o processo de administração estratégica, 

o controle estratégico fornece a realimentação, que é a crítica 

que determina se todas as fases do processo de administração 

estratégica são adequadas e estão funcionando bem, etapa fun-

damental no que se refere à geração de aprendizagem e conhe-

cimento para a organização.

Tradicionalmente, medimos o desempenho organizacional por 

meio da comparação dos resultados com os objetivos estabe-

lecidos ou com padrões de competitividade. Para avaliarmos 
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esses resultados, dependemos de indicadores, ou seja, de algo 

para efetivamente fazermos a medição. Por exemplo: se quere-

mos economizar, o indicador será quantidade de dinheiro; se 

traçarmos objetivos de emagrecimento, o indicador será quan-

tidade de quilos. 

Em administração estratégica, os indicadores mais populares 

são resultados financeiros, tempo e uso de recursos. 

Segundo Simons,21 o controle a partir dos resultados financei-

ros pode ser exercido através de vários indicadores, dentre os 

mais populares, temos o retorno sobre patrimônio, sobre os 

ativos, sobre os investimentos, bem como a lucratividade. No 

entanto, um resultado financeiro positivo isoladamente não é 

sinônimo de sucesso, ou seja, podemos ter um altíssimo ín-

dice de retorno sobre investimento a custa de pagamento de 

baixíssimos salários, o que a médio e a longo prazo é fator de 

insatisfação e desmotivação dos funcionários. Por outro, o ín-

dice de satisfação dos funcionários isoladamente também não 

garante o sucesso da organização. Então, qual é o segredo? Na 

verdade, não há segredo algum, o que devemos fazer para ava-

liar e controlar o desempenho é fazermos uso de indicadores 

múltiplos de natureza diversa. A tabela que apresentamos na 

seqüência traz exemplos de quais indicadores podemos usar, 

dependendo do que realmente queremos avaliar.
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Tabela 1: Indicadores a serem avaliados

Foco Principais tipos de indicadores

Clientes Satisfação, retenção e insatisfação

Mercado Participação e desenvolvimento

Recursos humanos Taxa de rotatividade, absenteísmo, satisfação

Operacional Taxa de utilização da capacidade instalada, 
produção diária média, giro do estoque

Fonte: Adaptado de KAPLAN, R.; NORTON, D. A estratégia em ação:    
Balanced Scorecard. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

Além de sabermos o que queremos e devemos medir para ava-

liar o andamento da estratégia organizacional, temos um outro 

problema: qual seria o índice de satisfação para cada indicador? 

Geralmente, estamos satisfeitos quando temos a sensação que 

estamos fazendo algo melhor, mas relativo a quê? Melhor em 

relação à nossa performance no passado ou à performance de 

concorrentes e outras organizações? Para respondermos a essa 

pergunta, organizações utilizam uma ferramenta muito inte-

ressante hoje em dia, o benchmarking. 

David Kearns, executivo da Xerox, foi o primeiro a citar esse 

conceito: “Benchmarking é o processo contínuo de medição de 

produtos, serviços e práticas em relação aos mais fortes con-

correntes, ou em relação às empresas reconhecidas como líde-

res em suas indústrias.” 

Segundo Spendolini22, é uma ferramenta gerencial muito interes-

sante por, principalmente, evitar comparações medíocres e aju-

dar-nos a manter a competitividade. Ao usarmos o benchmarking, 

somos induzidos a comparar-nos a concorrentes ou organizações 

que dominam e desenvolvem as melhores práticas, ou seja, esta-
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remos estabelecendo objetivos que irão refletir verdadeiramente 

o “estado da arte”. 

Outra ferramenta gerencial baseada no uso de indicadores de 

desempenho que não podemos deixar de analisar é o balanced 

scorecard.

Kaplan e Norton23 desenvolveram o que chamamos de balan-

ced scorecard, que é a idéia de criar um sistema de gestão 

estratégica que visa traduzir a missão/visão e a estratégia em 

um conjunto de indicadores de desempenho, financeiros e não 

financeiros, todos equilibrados e desenvolvidos a partir de qua-

tro importantes perspectivas:

• Financeira – É a maneira pela qual os sócios ou os avalistas 

avaliam a lucratividade e o retorno financeiro do negócio.

• Cliente – Examina como os clientes vêem a organização.

• Processos internos – Avalia as atividades, os processos 

e os programas nos quais a organização deve procurar a 

excelência.

• Aprendizagem e crescimento – Refere-se ao crescimento e 

à capacidade da organização em criar e agregar valor pela 

análise de processos, procedimentos e acesso à informação 

necessária, a fim de se atingir as estratégias do negócio. 

Dentro de cada uma dessas perspectivas, devemos estabelecer 

objetivos e medidas com base, conforme dito anteriormente, na 

missão, na visão e na estratégia da empresa. Para operaciona-

lizarmos o estabelecimento dessas medidas, devemos analisar 

cada perspectiva respondendo as perguntas que seguem.

• Perspectiva financeira – Para termos sucesso financeiro, 

como devemos ser vistos pelos nossos acionistas?
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• Perspectiva cliente – Para alcançarmos a nossa visão, como 

devemos ser vistos pelos nossos clientes?

• Perspectiva processos internos – Para satisfazermos os 

nossos clientes e acionistas, em quais processos do negócio 

podemos e devemos alcançar a excelência?

• Perspectiva aprendizagem e crescimento – Para alcançar-

mos a nossa visão, como podemos sustentar a nossa capaci-

dade de mudança e de melhoria?

Quando respondemos essas questões, procuramos alinhar as 

respostas ao objetivo geral da organização. Partindo dessa 

idéia, criamos um conjunto de indicadores que formam uma 

cadeia de relações causa-efeito, conforme a figura que segue.

Figura 12: BSC: Relação causa - efeito

Assegurar treinamento e 
capacitação para a força 

de trabalho

Aumentar o desempenho 
financeiro

Melhorar os processos 
internos

Implantar novas 
tecnologias

Melhorar o atendimento
aos clientes

Implantar sistema de 
relacionamento com 

clientes

Lucro

perspectiva
financeira

perspectiva
dos clientes

perspectiva dos 
processos internos

perspectiva da
aprendizagem e do 

crescimento

Fonte: Adaptado de KAPLAN, R.; NORTON, D. A estratégia em ação:    
Balanced Scorecard. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
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Kaplan e Norton24 sugerem que, depois de estabelecido o 

Balanced Scorecard, devemos revisá-lo com certa freqüência 

para realmente verificar se o desempenho está sendo mos-

trado, se a estratégia mudou e se os indicadores escolhidos 

inicialmente devem ou não ser mudados. 

Exercícios 

1. O que é sistema formal e espontâneo de uma organização? 

Em que afeta o funcionamento da organização?

2. Conceitue conhecimentos tácitos e explícitos. Exemplifi-

que-os.

3. Que tipos de autoridade podem ser exercidas na organiza-

ção? Discuta o que acontece nas organizações modernas.

4. O que é empowerment? Como implementá-lo?

5. O que é socialização e criação do conhecimento? Exempli-

fique.

6. Qual empresa você considera benchmarking da sua? Por quê?

7. O Balanced Scorecard apresenta as seguintes perspectivas:

a) financeira; 

b) dos clientes; 

c) dos processos internos e 

d) de aprendizagem e crescimento. 

Aplicando os conceitos vistos nesta obra, como você pode me-

dir o desempenho de cada uma dessas perspectivas, em uma 

empresa de sua cidade?
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