
No jogo do mercado,
o empreendedor tem
a seu favor a forma
com que utiliza a
informação, as alianças
e os ensinamentos
das principais escolas
do pensamento
empresarial

• Quando o empreendedor brasileiro
pensa em tomar uma decisão, sua pri-
meira motivação é agir pelo instinto
ou pelo faro. Isso acontece porque, na
maioria dos casos em nosso país, a for-
ça criativa de uma idéia é a geradora
dos negócios e o empresário acha que
pode resolver todos os problemas des-
sa forma. Mas, mesmo acostumados a
driblar as piores crises e criar em mer-
cados complicados, nossos empreende-
dores tendem a desconhecer a realida-
de em que está inserida sua empresa.
Por isso, ao que tudo indica, a maio-
ria dos empreendedores no Brasil ain-
da não descobriu que a informação é
o bem mais precioso para qualquer
negócio. A inteligência competitiva,
que começou a ser adotada pelas em-
presas no início dos anos 80 como uma
resposta às novas exigências de um
mercado de acirrada concorrência, é
mais uma das atividades do que se pode
chamar de gestão estratégica. Por isso,

para continuar nossa reportagem sobre
a arte de planejar e se antecipar ao fu-
turo, iniciada na edição passada, re-
solvemos medir, entre os consultores,
quanto dessa técnica está ou não dis-
tante para a grande maioria das empre-
sas no Brasil.

Para Eliza Coral, coordenadora de
Projetos do Instituto Euvaldo Lodi em
Santa Catarina (IEL-SC), esse tipo de
prática é usada principalmente nas gran-
des empresas. Segundo ela, isso acon-
tece normalmente em multinacionais que
utilizam a gestão competitiva nos negó-
cios. Por outro lado, diz Eliza, a maioria
das médias e pequenas empresas no Bra-
sil não utiliza as ferramentas existentes,
a começar pelo planejamento estratégi-
co. "Muito disso acontece devido ao
despreparo dos gestores ou por acredi-
tar que no Brasil não se pode planejar
devido à instabilidade econômica, o que
é um erro. É justamente nos momentos
de instabilidade que se deve planejar o

futuro da empresa", acredita.
Segundo Eliza, que fez seu douto-

rado em Planejamento Estratégico para
a Sustentabilidade Empresarial, para po-
der se antecipar ou prever crises, o em-
presário precisa identificar as ameaças
que podem abreviar o sucesso de seu
negócio e ao mesmo tempo traçar es-
tratégias para superá-las. "Outra coisa
importante é investir na qualificação
dos recursos humanos e na organiza-
ção interna da empresa, para que ela
possa reagir quando for necessário",
diz. Eliza considera que uma das maio-
res falhas das estratégias é não pesqui-
sar o mercado e não identificar de for-
ma correta quais são as necessidades
desse mercado. Outro problema, ex-
plica ela, é a falta de foco. "Muitos que-
rem fazer tudo para todos e não focam
em um nicho de mercado e nos seus
pontos fortes. Isso dispersa as energi-
as e o negócio perde força", afirma.

Seguindo seu raciocínio, a consul-
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tora explica que o empreendedor deve
saber exatamente onde está (qual a si-
tuação real de sua empresa), quais são
seus potenciais e para onde quer ir. Ou
seja, é preciso conhecer bem o seu
mercado e ter objetivos claros e bem
definidos. Sem isso, diz Eliza Coral,
pode-se perder grandes oportunidades,
como deixar de montar uma aliança es-
tratégia com outras empresas que te-
nham objetivos convergentes.

É aquele velho ditado: se você não
pode vencer seu adversário, junte-se a
ele. "Para alavancar uma boa aliança es-
tratégica, o empreendedor deve pensar
no que ele tem que pode interessar a
empresa com a qual ele queira realizar
uma aliança e trabalhar para atrair essa
empresa. Uma aliança prevê vantagens
para os dois lados. O empreendedor
deve, portanto, identificar estas vanta-
gens. Dessa forma, terá chance de fe-
char boas parcerias."

Teoria x prática de gestão
Ao que tudo indica, mesmo com as

facilidades que estão sendo proporcio-
nadas pelos avanços da chamada Tecno-
logia da Informação, em relação ao au-
mento da capacidade de armazenamento
e processamento de grandes volumes de
informações de forma cada vez mais rá-
pida e a custos menores, a inteligência
competitiva ainda está distante da reali-
dade para a maioria das micro, pequenas
e médias empresas no Brasil. É o que
pensa Ricardo Rosseto, doutor em En-
genharia de Produção pela UFSC na área
de Estratégia Empresarial e Adaptação
Estratégica. Segundo ele, esse tipo de
arma só é usado nas grandes empresas
brasileiras inseridas em mercados globa-
lizados e altamente competitivos.

Para Rosseto, existem ferramentas
de estratégia empresarial que poderiam
dar um suporte importante para os ne-
gócios de qualquer empreendedor: o pla-
nejamento estratégico; o benchmarking;
a pesquisa de aferição da satisfação dos
clientes; a definição da missão e da vi-
são; terceirização e parcerias com ou-
tras empresas. É com essas práticas que

se consegue gerenciar os dados, consi-
derados matéria-prima bruta e dispersa,
que depois passa pela informação, que
é o dado dotado de relevância e objeti-
vo, aquilo que pressupõe a existência de
uma estrutura organizada. Só depois dis-
so é que se chega até a inteligência,
quando a análise fornece ao tomador de
decisão elementos para a ação.

"Com certeza, quando falamos da
questão teórica de qualquer área da ad-
ministração, levantam-se muitas bandei-
ras de protesto contra a necessidade de
entendermos muitos conceitos dessa
área na maioria das empresas brasilei-
ras, apesar de esse quadro vir evoluin-
do com a procura cada vez maior de
cursos de especialização, mestrado pro-
fissionalizante e acadêmico por parte
dos executivos", avalia Rosseto. Para o

consultor, o problema dessa questão é a
distância que existe entre a academia,
que trabalha muito a questão das teorias
administrativas, e as empresas, que exer-
citam essas teorias na prática diária de
seus negócios. Por isso, diz Rosseto,
existe uma necessidade de estreitar es-
ses laços para que possamos aproximar
a teoria da prática. "Se a empresa não
souber a razão de sua existência, por
que ela existe (sua missão), para onde
ela pretende ir (sua visão), ou o que ela
faz hoje e pretende fazer no futuro (seu
negócio), não sei de que forma as suas
atividades possam ter sucesso", diz.

Mas como se deve aliar as questões
práticas com o conceito de inteligência
competitiva? Rosseto responde dizendo
que o empreendedor pode usar no dia-
a-dia da empresa a conjugação de ferra-
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Estratégia

mentas gerenciais com as estratégias.
"É aplicar estas ferramentas de forma
que as estratégias se originem das mes-
mas. Muitas estratégias definidas pelas
empresas não surgem de uma aplicação
de uma ou de várias ferramentas geren-
ciais, mas, sim, são definidas pela cria-
tividade e intuição dos tomadores de de-
cisão nas organizações", explica. Para
contornar problemas como esse, segun-
do Rosseto, não basta definir uma es-
tratégia que esteja ajustada com o ambi-
ente onde a empresa atua, e criar uma
equipe de planejamento estratégico que
saiba lidar com as alterações internas e
externas. Além disso, essa mesma equi-
pe precisa saber redefinir as estratégias
para o sucesso da organização. Para fe-
char uma aliança estratégica, Rosseto só
acredita em resultados se cinco pergun-
tas básicas tiverem respostas afirmati-
vas: a operação em rede será mais efici-
ente e flexível que a atuação individual?;
a atuação conjunta oferecerá vantagens
aos clientes?; a aliança proporcionará um
complemento a ser explorado?; a alian-
ça aumentará o valor de ambas as em-
presas?; a aliança aumentará o poder de
atuação das duas empresas?.

Longa estrada
Para Álvaro Gonçalves, da Stratus

Investimentos, a gestão competitiva é
quase um fator de sobrevivência no país.
Com uma visão mais otimista, seu diag-
nóstico é que esse tipo de ferramenta
estratégica tem sido a mais utilizada no
Brasil. "Nossas escolas de gestão de
negócios e a mídia estão fazendo sua
parte", diz. Para Gonçalves, talvez este-
jamos caminhando para um equilíbrio
altamente virtuoso entre a intuição pura,
muito importante e presente nos nossos
empreendedores históricos, e a técnica
e a informação. "Essa combinação pode
resultar numa grande vantagem compe-
titiva nacional, pois o nível de intuição e
o instinto empreendedor já são diferen-

• ciados no Brasil. O que faltava, muitas
vezes, era o fundamento teórico de
apoio", explica.

Segundo o sócio-diretor da empre-
sa especializada em capital de risco, o
empreendedor brasileiro tende a ser
muito voltado ao produto ou à tecnolo-
gia e usa a velha máxima: "Se o produ-
to for bom, alguém irá comprá-lo". Mas
o problema é que são muitos os casos
em que os clientes reconhecem a vali-
dade dos produtos ou serviços, mas não
o suficiente para gastar dinheiro para
adquiri-los. "Não se está dimensionan-
do corretamente a necessidade do cli-
ente. Em outros casos, as necessida-
des do cliente são conhecidas, mas des-
preza-se o fato de que algum concor-
rente tem uma relação preço-benefício
mais atraente", conclui.

De acordo com Gonçalves, a "cai-
xa de ferramentas estratégicas" não
deve necessariamente conter nenhuma
grande novidade. O importante, diz o
consultor, não será a ferramenta em si,
mas a utilização correta de ferramen-
tas simples e objetivas de gestão e for-
mulação estratégica. "O empreendedor
precisa de ferramentas que contenham
o conceito de processo dinâmico e per-
manente, ao contrário daqueles basea-
dos num evento esporádico de proje-
ção com pouca utilidade no dia-a-dia
da empresa. A simplicidade é uma gran-
de virtude também nos planos de ne-
gócios, desde que não seja confundida
com superficialidade", defende.

Para o consultor, outro ponto central
para unir a prática de gestão da empresa
e sua estratégica é que não existe uma
fórmula específica. "Não há no mundo
duas empresas geridas de forma idênti-
ca. A forma com que cada empresa ado-
ta e incorpora ferramentas e processos
compõe a cultura única de cada organi-
zação. O que se pode ter como modelo
comum é a consideração da função pla-
nejamento como guia de implementação
e de comunicação entre os principais
agentes envolvidos", afirma. Álvaro
Gonçalves diz acreditar que é possível
definir e perseguir um caminho estraté-
gico no Brasil, com chances concretas
de sucesso. Para ele, estratégia empre-

Peso teórico
Um guia para os empreendedores que que-

rem aprender um pouco mais sobre estraté-
gia e que precisam de uma base teórica para
fundamentar seu modo de agir segue abaixo,
com um resumo das dez principais escolas do
pensamento estratégico. Conhecer o proces-
so e o fundamento teórico aplicado facilitará
em muito a prática.

Cognitiva: Simon, 1947/57;
March e Simon, 1958

Um processo mental. É o processo de
mapeamento da estrutura do conhecimen-
to, usada para construir estratégias de for-
ma criativa em vez de ser um simples mapa
da realidade. A idéia central é que os es-
trategistas utilizem o seu conhecimento e
sua forma de pensar para produzir as es-
tratégias através de experiências.

A escola cognitiva é moldada pela ex-
periência e dividida em duas alas: l) Ob-
jetiva: Estruturação do conhecimento -
um processo que recria o mundo; e 2) Sub-
jetiva: Interpretação do mundo - um pro-
cesso que cria o mundo. Esta é uma escola
que estabelece que nós temos que com-
preender a mente humana e o cérebro
humano, para podermos compreender a
formação da estratégia.

Empreendedor: Shumpeter, 1950;
Cole, 1959

Um processo visionário. E similar à es-
cola do desenho, centra-se no processo
de visão executiva e se opõe à escola do
planejamento por se basear muito na in-
tuição. E um processo que se baseia prin-
cipalmente na determinação da visão de
um líder criativo, definido em perspecti-
vas e senso de longo prazo. Mas aqui exis-
te sempre uma crítica, pois o conselho
para formar uma visão não é concreto o
suficiente para ser útil.

Joseph Shumpeter define que um em-

sarial é uma longa estrada, que deve ser
percorrida no longo prazo. "É possível
viajar de Salvador a Porto Alegre, mes-
mo que em alguns trechos seja necessá-
rio escolher uma rota alternativa, porém
sem mudar o destino ou interromper ou-
tros caminhos, o que poderia represen-
tar um problema", compara.

Rodney Ferreira de Carvalho, que
atualmente dirige e é o principal quo-
tista da Automax Tecnologia, consul-
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preendedor não é aquele que coloca o
dinheiro na empresa ou inventa um pro-
duto, mas sim a pessoa com uma idéia do
negócio. Para Shumpeter, estabelecer
novas combinações, fazer coisas novas
ou fazer de maneira diferente são o mo-
tor para manter o capitalismo em movi-
mento. Quem dirige esse motor é o em-
preendedor.

Desenho: Selznick, 1957
Um processo de concepção. Vê a for-

mação estratégica como algo que alcança
a adaptação essencial entre forças e fra-
quezas internas e ameaças e oportunida-
des externas. As estratégias são claras,
simples e únicas, num processo delibera-
do de pensamento consciente. Foi uma es-
tratégia muito utilizada nos anos 70 e até
hoje se usa como método de ensino e prá-
tica. No entanto não se desenvolveu e as-
sociou-se a outras escolas.

Esta escola contribui com um modelo
muito usado, o qual chamamos de "Análi-
se SWOT": avaliação dos pontos fortes
(Strenghts) e dos pontos fracos (Weakness)
da organização, o que é contraposto com
as oportunidades (Opportunities) e as
ameaças (Threats) em seu ambiente.

Aprendizado: Vários, 1959/80;
Prahalad e Hamel, 1990

Um processo emergente. Esta é uma
escola que desafiou todas as outras. É um
modelo de formação estratégica desenvol-
vido pela aprendizagem e define que es-
tratégia pode ser encontrada e produzida
por toda a organização. As organizações
aprendem com o fracasso tanto quanto
com o sucesso, ou mais. Uma organização
que aprende buscar ativamente e transfe-
rir internamente conhecimento despende
energia olhando para fora de seus limites
em busca do conhecimento.

Planejamento: Ansoff, 1965
Um processo formal. Cresceu em para-

lelo à escola do desenho, derivada do livro
de H. Igor Ansoff publicado em 1965. Refle-
te a maior parte dos pressupostos da escola
do desenho, exceto por ser um processo
que não é apenas cerebral, mas também for-
mal, o que pode ser decomposto em partes
distintas, delineada por check-lists e susten-
tada por técnicas (objetivos, orçamentos,
programas e planos operacionais).

Um modelo utilizado por esta escola foi
sugerido pelo Stanford Research Institute,
em que o plano estratégico está dividido
em duas partes distintas: a) Plano Corpo-
rativo - Desinvestimentos, Diversificação,
Aquisições e Fusões, P&D; e b) Plano das
Operações - Produtos, Marketing e Finan-
ceiro.

Cultural: Final dos anos 60 na Suécia
Um processo social. E a contraposição

da escola do poder, em que há o interesse
individual e fragmentador. Na escola cul-
tural o interesse é comum e o sistema é
integrador. Aqui encontramos barreiras,
pois o interesse cultural quase sempre im-
pede mudanças.

Posicionamento: Purdue, 1970;
Porter 1980/1985

Um processo analítico. Foi a visão do-
minante de formação estratégica nos anos
80, e difundida nos meios acadêmicos e nas
grandes consultorias (por exemplo, BCG-
Boston Consulting Group). O conceito uti-
lizado remonta à estratégia militar de Sun
Tzu, em 400 a.C. Resume-se a posições
genéricas relacionadas através de análises
de conjunturas. O planejador torna-se ana-
lista. A consultoria BCG contribuiu com
duas técnicas muito utilizadas pelos estra-
tegistas: l) Matriz de crescimento-partici-
pação ("planejamento de portifólio"); e 2)

Curva de experiência. Porter contribuiu
com o seu modelo de análise competitiva,
em que ele identifica cinco forças no ambi-
ente de uma organização: ameaça de no-
vos entrantes, poder de barganha dos for-
necedores da empresa, poder de barga-
nha dos clientes da empresa, ameaça de
produtos substitutos; e a intensidade da ri-
validade entre empresas concorrentes.

Poder: Vários, 1971/1984
Um processo de negociação. É a visão

na qual a determinação da estratégia só se
obtém pelo uso do poder - às vezes po-
der da política interna (micro) ou através
de busca do poder obtido em parcerias,
alianças, joint ventures, fusões, aquisições
ou outras relações em que se conseguem
negociações coletivas para seu próprio in-
teresse (macro).

Configuração: Chandler, 1972 -
grupo de McGill

Um processo de transformação. Esta es-
cola vê a organização como configuração
- agrupamentos/clusters de características
e comportamentos - e integra as reivindi-
cações das outras escolas. Nesta escola são
previstos saltos de um estado para outro. E
a escola preferida dos consultores. São dois
lados de uma mesma moeda: Configura-
ção = estado da organização e do contex-
to que a cerca; Transformação = processo
de geração de estratégia.

Ambiental: Teóricos das
contingências, 1977

Um processo reativo. Lança luz sobre
as exigências do ambiente, analisa as res-
postas esperadas pelas empresas diante
das condições ambientais.

A máxima desta escola é: "Quanto mais
estável o ambiente externo, mais formali-
zada a estrutura interna".

toria fundada em 1986, o principal pro-
blema dos empreendedores brasileiros
é considerar que estratégia só se aplica
em grandes corporações. "Estratégia
competitiva é aplicável ao nível da uni-
dade de negócios, ou seja, serve para
qualquer porte de empreendimento. É
necessário porém não descuidar da es-
tratégia global, e ela deve ser subordi-
nada à estratégia corporativa quando
for o caso", explica.

O consultor, que tem experiência de
mais de 25 anos no setor de informáti-
ca, 12 deles na área de telecomunica-
ções, afirma que a maioria das ferramen-
tas de estratégia empresarial não passa
de modismo. Segundo Carvalho, sua im-
plementação sempre esbarra na falta de
infra-estrutura de informações, o que
leva a implementações simplificadas. "O
problema, nesse tipo de implementação
baseada em sistemas, é que a maioria

dos projetos despreza o fundamental, um
sistema de informações integrado, o En-
terprise Nervous System. Mas para im-
plantá-lo é necessário conhecer detalha-
damente os processos produtivos", avi-
sa. A experiência dos quatro especialis-
tas mostra que a informação e a teoria
gerencial, aliadas aos dribles naturais e
ao jogo de cintura dos empreendedores
brasileiros, podem formar uma seleção
de estrategistas.
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