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Há anos, os executivos lidam com um velho dilema: quando enveredar pelo gerenciamento 
tático ou estratégico. Na verdade, o momento de optar por um ou outro, ou de decidir a hora 
em que atuar das duas formas depende de uma série de fatores, desde a organização interna 
da corporação até aspectos externos da economia global.   
 
Os profissionais explicam essa dicotomia fazendo um paralelo com a guerra: o comandante de 
uma batalha representa o estratégico, no background, enquanto os soldados da linha de frente 
representam o tático ou operacional. Aliás, o termo tático vem do grego taktos que significa 
"ordenado", enquanto estratégico, também do grego, vem de strategein, "ser um general".   
 
Prefiro pensar no estratégico como um zeloso regente de uma orquestra, que tem cuidado em 
fazer os arranjos e deve conhecer o som de cada instrumento, além da capacidade de cada 
músico. Por outro lado, os instrumentistas representariam o tático, preocupados em executar 
as partituras e, de forma detalhista, interpretar cada gesto do maestro.   
 
Num cenário macroscópico, uma empresa pode viver momentos estratégicos e outros táticos 
ao longo de sua vida. Tive a honra de participar de um estudo conduzido em 2003 pela 
Cranfield University, do Reino Unido, sobre uma nova metodologia de gerenciamento 
estratégico do desempenho: o "corporate performance management".   
 
Ele é usado em empresas como a British Airways para revolucionar seu mapa estratégico e 
transformá-lo em ações cotidianas, que vão desde o simples check-in do passageiro até o 
programa de fidelidade, passando pelo serviço de bordo e gerenciamento de bagagem 
extraviada.   
 
O estudo consistia em definir uma "Matriz de Atenção de Medidas Táticas e Estratégicas", que 
tratava-se de um gráfico de valores positivos, dividido em quatro quadrantes, cujo eixo das 
abscissas representaria as medidas de atenção táticas e o eixo das ordenadas, as medidas de 
atenção estratégicas.   
 
No primeiro quadrante, de atenção estratégica e tática baixa, classificam-se as organizações 
"ceifeiras", que vivem à sombra de outras e se aproveitam das sobras do mercado. Um 
exemplo brasileiro prático são as empresas que existem porque há a Petrobras como 
prestadora de serviços terceirizados exclusivas.   
 
O segundo, de atenção estratégica baixa e atenção tática alta, é onde moram as empresas 
"lutadoras", preocupadas com a competição direta. Podemos falar das corporações ligadas ao 
varejo, como os supermercados, que disputam cabeça a cabeça pelo preço mais baixo para 
atrair os consumidores.   
 
No terceiro quadrante, atenção estratégica alta e atenção tática baixa, estão as organizações 
"exploradoras", onde muito se planeja e pouco se aterrissa, colocando-as em xeque. Muitas 
empresas de base governamental se enquadram aqui.   
 
Por último, vivem as poderosas "cruzadas", termo que faz alusão aos cavaleiros das Cruzadas, 
da Idade Média. Com atenção dedicada tanto ao aspecto estratégico quanto tático, essas 
empresas cumprem um papel quase utópico no Nirvana Corporativo. É um lugar de sucesso e 
diga-se de passagem, para poucos.   
 
Depois de muita discussão, chegamos à conclusão de que não importa se uma empresa é 
"ceifeira", lutadora, exploradora ou cruzada, mas sim como ela se move nos quadrantes. Faz 
sentido: as notas musicais, simplesmente tocadas, não compõem nenhuma harmonia. É como 
se move por elas que faz a música soar.   
 



O gerenciamento estratégico do desempenho tem como chave-mestra o conhecimento do 
movimento. Ser tático ou estratégico depende do momento que uma organização está 
vivendo. É a música corporativa, em tom maior.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 maio 2008, Eu & Carreira, p. D 10. 


