
No mundo globalizado de hoje, onde se tem uma grande oferta de produtos parao mercado, e recursos

escassos, cria-se uma competição que força as empresas a procurarem alternativas e estratégias para a

sua sobrevivência. Neste contexto, buscou-se reafirmar a competência técnica do Administrador em

relação as "Estratégias'' e os métodos a serem utilizados. Neste estudo, demonstrou-se a necessidade

de analisar o perfil de constantes mudanças do mercado consumidor e o ambiente interno da

empresa, traçando objetivos e metas a serem alcançadas para melhor obtenção de resultados.

Portanto, este trabalho tem como objetivo, através de uma revisão de literatura de vários autores,

apresentar algumas reflexões teóricas sobre a estratégia nas organizações, pois esta constitui

condições primordiais para a existência das organizações contemporâneas.
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ABSTRACT

In today's globalized world, where one hás a great offer of products for markct, and scarce products,

competition is createdwhich forces the enterprises to lookfor both alternatives and strategies fro their

survival. In this context, it was sought to restate the technical competence of the Manager relative to the

"Straíegies" and the methods (o be utilized. In this study, the need to study the profile of constant

changes of íhe consuming market and lhe internai environment of the enterprise, drawing objectíves

and goals to be reached for better obtaining of resulís was demonstrated. Therefore, this work is

iniended íhrough a literature review by severa! authors, to present some theoretical reflections about

the strategy in organizatkms, for this constitutes primordial conditions for the existence of the present

organizations.
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l INTRODUÇÃO

Desde que as organizações passaram a ser vistas como

sistemas abertos, o ambiente organizacional assumiu pape!

fundamental nos estudos que abordam o pensamento estratégico nas

organizações. No estabelecimento de estratégias de mudança

organizacional, é necessário reconhecer que o ambiente empresarial

exerce influência no processo de mudança.

A sobrevivência das organizações depende da capacidade de

adoção de procedimentos de gestão que lhes permitam o mapeamento

perceptivo das pressões ambientais. A grande questão é justamente

como as organizações podem passar pelo processo de mutação e

evolução: como estruturar e representar a criação e alteração do

próprio modelo, visando adaptar-se ao meio. A resposta para esta

questão inclui a busca de uma visão sistêmica, menos reducionistas e

fragmentadas, caminhando-se ao lado do enfoque estratégico para

garantir características peculiares da nova forma de gestão e as suas

pretensões para o futuro.

As transformações tecnológicas e sócio-econômicas

ocorridas nos últimos anos têm sido ampla e exaustivamente

discutidas, e já apresentam um certo desgaste, tamanha é sua

exposição pelos meios de comunicação. No entanto, a análise

ambiental e a implantação de sistemas orgânicos são fenômenos

suficientes e complexos e de certa forma, ainda recentes, para que o

debate esteja longe do esgotamento, pois trazem elementos essenciais

à compreensão da adaptação organizacional frente às contingências

ambientais.

A adaptação ambiental envolve uma percepção estratégica,

sendo a estratégia um conjunto de medidas e decisões estabelecidas

para serem tomadas e executadas no tempo e hora certa, com o

propósito de conduzir a empresa aos objetivos propostos pelos seus

dirigentes. O conceito de estratégia está relacionado à ligação da

empresa ao seu ambiente, ou seja, é o ajustamento da empresa ao seu

ambiente. Como o ambiente está em permanente mutação,

oferecendo oportunidades e ameaças, a estratégia é algo extremamente

dinâmico, constituindo um processo de constantes mudanças,

adaptações e reformulações, tendo sempre o propósito de levar a

organização em frente e na melhor situação possível.

Neste contexto, o objetivo deste estudo é apresentar, através

de uma revisão de literatura de vários autores, algumas reflexões

teóricas sobre a estratégia nas organizações, pois esta constitui

condições primordiais para a existência das organizações

contemporâneas.

2 CONCEITO DE ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E DECISÃO

ESTRATÉGICA

Em um contexto histórico, a etimologia da palavra estratégia

é apresentada por diversos autores como sendo herdada do grego, que

a utilizavam para designar a arte dos generais. Estrategos eram

chamados os comandantes supremos escolhidos para planejar e fazer

a guerra na antiga Grécia. Portanto, a noção de estratégia surgiu da

atividade militar: o antigo conceito militar define estratégia como

sendo a aplicação de forças em larga escala contra algum inimigo. Em

termos empresariais, a estratégia pode ser definida como "a

mobilização de todos os recursos da empresa no âmbito global, visando

atingir objetivos a longo prazo" (CH1AVENATO, 2002 p.22).

Wright, Kroll e ParnelI (2000) conceituam estratégia como

sendo os planos da alta administração para alcançar resultados

consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização.

Segundo Oliveira (1997) a finalidade das estratégias empresariais é

estabelecer quais serão os caminhos, os cursos, os programas de ação

que devem ser seguidos para alcançar os objetivos estabelecidos pela

empresa.

Cabral (1988) também conceitua estratégia como um

processo que converge para o processo decisório. Neste sentido, as

decisões estratégicas, além de estruturar o direcionamento da

organização, determinam sua viabilidade face às mudanças. Ao serem

traçados os objetivos da organização, as decisões estratégicas atuam

delimitando a esfera de atuação, os padrões de operações e a alocação

dos recursos. Por sua amplitude, elas concentram-se na eficácia global

e não na eficiência de tarefas individuais.

Ansoff (1987) caracteriza a estratégia como um conjunto

de regras de tomada de decisão para orientação do comportamento de

uma organização, sendo estas regras discriminadas em quatro tipos:

(1) padrões pelos quais o desempenho presente e futuro da empresa

são medidos. Em termos qualitativos, esses padrões são chamados de

objetivos e, em seu aspecto quantitativo, são chamados de metas; (2)

regras para desenvolvimento da relação da empresa com seu ambiente

externo: que produtos e tecnologias a empresa desenvolverá, onde c

para quem os produtos serão vendidos, como a empresa conquistará

alguma vantagem sobre os concorrentes. Este conjunto de regras é

chamado de estratégia de produto e mercado, ou estratégia

empresarial; (3) regras para o estabelecimento das relações e dos

processos internos na organização. Isto é freqüentemente chamado de

conceito organizacional; (4) as regras pelas quais a empresa conduzirá

suas atividades do dia-a-dia, chamadas de políticas operacionais.

Para Bignetti e Paiva (2001) estratégia é entendida como um

processo assumido pelos tomadores de decisão, localizados no topo da

organização.

Mintzberg (2000) analisa a estratégia sobre cinco definições,
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as quais denomina de os cinco Ps da estratégia: Plan (Plano) - uma

direção, um guia ou curso de ação para o futuro; Ploy (Manobra,

truque ou armadilha) - uma manobra específica para enganar um

oponente ou concorrente; Pattern (Modelo ou padrão) -

estabelecendo a estratégia em consistência como um comportamento

ao longo do tempo; Positioning (Posicionamento) - localização de

determinados produtos em determinados mercados; Perspective

(Perspectiva) - a maneira fundamental de uma organização fazer as

coisas.

Segundo Wright, Kroll e Parnell (2000), pode-se entender

estratégia a partir de três pontos de vantagem: (1) a formulação da

estratégia - desenvolvimento da estratégia; (2) implementação da

estratégia - colocar a estratégia em ação; e (3) controle da estratégia -

modificar a estratégia, ou sua implementação, para assegurar que os

resultados desejados sejam alcançados.

Portanto, a estratégia é um conjunto de objetivos e de

políticas principais capazes de guiar e orientar o comportamento da

empresa a longo prazo. Newman (1977 p. 58) salienta que:

cada empresa precisa de um propósito central expresso em
termos de serviços a serem prestados à sociedade. E precisa,
também de um conceito básico sobre como deverá criar esses
serviços. Como ela estará concorrendo com outras empresas
em relação aos recursos, ela precisa de algumas vantagens
distintas em seus serviços ou em seus métodos de criá-los.
Como ela inevitavelmente deverá cooperar com nutras
empresas, ela precisa possuir os meios para manter coalizões
viáveis com elas. Estes são os elementos de mudança, de
crescimento e de adaptação. A estratégia principal de uma
empresa é o plano para lidar com estes fatores.

Andrews (1971) resume bem o conceito de estratégia,

dizendo que a estratégia empresarial é o conjunto dos objetivos,

finalidades, metas, diretrizes fundamentais e pianos para atingir esses

objetivos postulados de forma a definir em que atividade se encontra a

empresa e qual o tipo de empresa ela é ou deseja ser.

3 O PENSAMENTO ESTRATÉGICO NAS ORGANIZAÇÕES

Desde que as organizações passaram a ser vistas como

sistemas abertos, o ambiente organizacional assumiu papel

fundamental nos estudos que abordam a mudança e a estratégia das

organizações. Inseridas em um ambiente dinâmico, crescente e

competitivo, as organizações são pressionadas a efetuarem mudanças

estratégicas em um ritmo acelerado.

Segundo Oliveira (1997), o pensamento estratégico nas

organizações é um caminho, maneira, ou ação estabelecida e

adequada para alcançar os resultados da empresa, representados por

seus objetivos, desafios e meias. A interligação entre aspectos internos

e externos da empresa é de extrema importância.Oliveira (1991)

ressalta que a estratégia empresarial está relacionada à ligação da

empresa ao seu ambiente, onde a empresa busca definir e

operacionalizar estratégias que maximizam os resultados da interação

estabelecida entre organização e ambiente. Certo e Peter (1993)

consideram que a estratégia é uma ação desempenhada e formulada

pela alta administração e que é projetada para alcançar os objetivos

globais da empresa, levando-se em consideração as variáveis

ambientais, visando sempre um processo contínuo e interativo para

manter a organização como um conjunto apropriadamente integrado a

seu ambiente.

Contribuindo com essa perspectiva, Chiavenato (2002)

também considera que o ambiente que envolve externamente uma

empresa é essencial para a sobrevivência das organizações, pois é do

ambiente que as empresas obtêm os recursos e informações

necessários para sua subsistência e funcionamento. É no ambiente

que colocam os resultados de suas operações. Nenhuma empresa se

situa no vácuo, ela interage com o ambiente e seu resultado depende

das mudanças ocorridas neste.

É consensual entre os autores mencionados a necessidade

permanente de adaptação das empresas ao seu ambiente, sendo essa

adaptação condição essencial para sua existência. As organizações

devem atender as demandas ambientais e as influências advindas para

sua administração, procurando trazer estas informações ambientais

corno uma entrada para o processo produtivo (a informação é a mais

importante entrada ou matéria prima para o processo produtivo),

Portanto, a conscientização de que a administração induz à

necessidade de se compreender o ambiente organizacional, traz para

as organizações um pensamento e uma visão estratégica, pois,

administrar estrategicamente é observar as necessidades dos

consumidores, monitorar a concorrência, identificar fornecedores,

mapear as entidades que regulamentam sua atividade, compreender e

atender as variáveis tecnológicas, econômicas, políticas, legais, sociais,

demográficas e ecológicas.

Portanto, administradores estratégicos devem considerar o

ambiente e as variáveis que influenciam as organizações, realizam

um mapeamento perceptivo para elaboração da sua missão, objetivos t

metas, como também nas suas tomadas de decisões.

Neste contexto, Gaj (1995) considera que, pela utilizacao.de

uma análise estratégica e um plano estratégico, pode-se selecionar
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oportunidades definidas em termos de pedidos a serem atendidos e

produtos a serem oferecidos; fazer decisões sobre investimentos de

recursos com a finalidade de atingir objetivos identificados. Esse

mesmo autor considera (como ponto comum) que a estratégia, apesar

de ser uma postura consciente de adequação ambiental, não é

, inônimo de sucesso. Mas, deve ser adotada pelas organizações como

instrumento para se evitar o fracasso provocado por obsolescência e

inadequação ambiental.

4 ESTRATÉGIAS EMERGENTES E DELIBERADAS

Segundo Mintzberg et ai (2000) as estratégias de uma

organização podem ser tanto planejadas (deliberadas) como não

planejadas (emergentes). As estratégias deliberadas são previstas no

processo formal do planejamento estratégico e, por uma serie de

razões, podem vir a ser realizadas ou não. Já as estratégias emergentes

não foram previstas no planejamento estratégico formal, porém são

geralmente realizadas no sentido de reorientar as decisões estratégicas

da organização às demandas ambientais.

Para Borges Jr. e Luce (2000), a estratégia deliberada é

aquela na qual a organização antecipa os acontecimentos do meio

ambiente e desenvolve um plano de ação prévio para responder a esses

eventos de forma a maximizar os seus resultados. A partir da estratégia

deliberada surge o planejamento estratégico, uma maneira de

entender os possíveis comportamentos do mercado, antecipando-os

de maneira que se possibilite ter condições de agir antecipadamente

aos concorrentes.

De acordo com Bethlem (2002), a estratégia deliberada vai

de encontro com o processo de aprendizagem, que é caracterizado

como ações estratégicas de determinada organização, encetadas sem

que tenham sido elaborados planos, onde os agentes agiriam

improvisando em função das circunstâncias. As estratégias

emergentes, para funcionarem, precisam, como qualquer ação

humana, de cooptação. Neste sentido, o processo de aprendizagem é

caracterizado como uma estratégia emergente. Portanto, a estratégia

deliberada é aquela na qual a empresa antecipa os acontecimentos do

meio ambiente e desenvolve um plano de ação prévio para responder a

esses eventos de forma a maximizar os seus resultados. É a

continuidade dos antigos orçamentos e planejamentos, os quais

guardam em si o mesmo formalismo e rigidez de seus predecessores.

Constituem o planejamento estratégico formal (MINTZBERG et ai,

2000).

Por outro lado, as estratégias emergentes sugerem maior

flexibilidade e autonomia de ação, sendo aquelas que emergem da

organização em resposta a uma oportunidade do ambiente. Surgem da

dificuldade de se prever com maior exatidão o comportamento e as

inter-relações dos agentes do ambiente e a conseqüente resposta a essa

mudança, a não ser somente quando ela se faz presente. Assim sua

função é corrigir a rota da organização, não se prendendo a um

planejamento defasado (BORGES JR.;LUCE, 2000).

5 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E SUAS ETAPAS

Segundo Oliveira (1991) o planejamento estratégico é um

processo gerencial que possibilita aos administradores estabelecerem

o rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a obter um nível de

melhoria contínua na relação da empresa com o seu ambiente. O

planejamento estratégico é, normalmente, de responsabilidade dos

níveis mais altos da empresa e diz respeito tanto à formulação de

objetivos quanto à seleção das estratégias empresariais a serem

seguidas para a consecução destes objetivos, levando em conta as

condições externas e internas à empresa e sua evolução esperada.

Contribuindo com esta análise, Chiavenato (2002)

considera que o planejamento estratégico relaciona-se com objetivos

de longo prazo, com maneiras e ações que afetam toda a empresa. Suas

características são: é projetado para longo prazo e seus efeitos e

conseqüências são estendidos por vários anos (cm geral, cinco) pela

frente; envolve a empresa corno uma totalidade; abrange todos os

recursos e áreas de atividade; preocupa-se em atingir os objetivos em

nível organizacional; é definido pela cúpula da organização (no nível

institucional); e corresponde ao plano ao qual todos os demais estão

subordinados.

Com as mesmas características, Boucinhas (1976)

conceituao planejamento estratégico como um conjunto de tomada de

decisões deliberadas e sistemáticas, envolvendo empreendimentos

que afetam ou deveriam afetar toda a empresa por longos períodos de

tempo. É um planejamento que envolve prazos mais longos de tempo,

é mais abrangente e é desenvolvido nos níveis hierárquicos mais

elevados da empresa, isto é, rio nível institucional (estratégico). É um

processo contínuo de tomada de decisões estratégicas. Não se preocupa

em antecipar decisões a serem tomadas no futuro, mas sim em

considerar as implicações futuras de decisões que devem ser tomadas

no presente.

Para diversos autores, forno Oliveira (1997), Almeida

(1994), Chiavenato (2002), entre outros, o planejamento estratégico

segue um roteiro para seu desenvolvimento. A seguir tenta-se
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desenvolver as etapas do planejamento estratégico como um modelo

adaptado dos três autores acima mencionados.

•

5. l Etapas do planejamento estratégico

5. l. l Definir o negócio

Explicitar o âmbito de atuação da empresa. Deve ser

centrado na analise do benefício (visão estratégica), não no produto

(visão míope).

5.1.2 Identificar a missão organizacional

É a proposta para qual, ou a razão pela qual, uma

organização existe. Em geral, amissão organizacional de uma empresa

contém informações, como os tipos de produtos ou serviços que a

organização produz, quem são seus clientes e que valores importantes

possui. É uma declaração muito ampla da diretriz organizacional.

A missão organizacional é importante porque quando

formalmente expressa, facilita o sucesso da organização.

• ajuda a concentrar o esforço das pessoas para uma direção

comum;

• ajuda a assegurar que a organização não persiga propósitos

conflitantes;

• serve de base geral para alocar recursos organizacionais;

• estabelece áreas amplas de responsabilidade por tarefa

dentro da organização;

• atua como base para o desenvolvimento de objetivos

organizacionais,

Segundo Chiavenato (2002), a missão é o papel

desempenhado pela empresa no seu negócio e desenvolve nos

funcionários um senso comum de oportunidade, direção,

significância e realização.

Exemplo:

"Servir alimentos de qualidade, com rapidez e simpatia,

num ambiente limpo e agradável"

5.1-3 Explicitar os princípios

Os princípios são balizamentos para o processo decisório.

Temas para princípios: clientes, ética, qualidade, parceria, meio

ambiente, transparência, imagem, sigilo, etc.

Exemplos de princípios:

• Sintonia com mercado: manter a empresa sempre aberta a

novas idéias e desafios e ser ágil para antecipar as solicitações

e necessidades do meio;

• Cliente: a qualidade no atendimento é necessária e

indispensável, sendo um compromisso assumido por todos;

• Imagem: devemos ser divulgadores da imagem da empresa e

conquistar os clientes para que também o sejam;

• Satisfação: a satisfação e motivação das pessoas são

consideradas fundamentais para o trabalho produtivo,

qualificado e gratificante;

• Geslão participativa: todos devem participar, bem como

opinar criativamente em tudo o que contribuir para o

desenvolvimento da empresa.

5. l .4 Análise do ambiente

• Oportunidades: situações externas, atuais ou futuras, que, se

aproveitadas adequadamente, podem influenciar a empresa

positivamente;

• Ameaças: situações externas, atuais ou futuras, que, se não

eliminadas, minimizadas ou evitadas, podem influenciar a

empresa negativamente;

• Pontos Fortes: características da empresa, tangíveis ou não,

que podem ser potencializadas para melhorar seu

desempenho;

• Pontos Fracos: características da empresa, tangíveis ou não,

que devem ser minimizadas para evitar influência negativa

no seu desempenho.

5-1.5 Definir objetivos e metas

• Objetivos: são resultados que a empresa precisa alcançar em

determinado prazo para cumprir sua missão. Podem ser

gerais ou específicos

• Exemplos: aumentar a competitividade, aumentar fatia de

mercado, ter quadro de pessoal mais motivado;

• Metas: é a expressão concreta dos objetivos

Exemplos: aumentar o faturamento em 20%, fazer o
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lançamento de dois empreendimentos por ano, reduzir o índice de

rotatividade para 10%.

As funções dos objetivos são:

• Indicar uma orientação que a empresa procura seguir e

estabelecer linhas-niestras para a atividade dos

participantes;

• Fornecer o fundamento para ao planejamento, organização,

motivação e controle da empresa;

• Constituir uma fonte de legitimidade que justifica as

atividades de urna empresa e até a sua existência;

• Servir como padrões, através dos quais os participantes e os

estranhos a ela podem comparar e avaliar o êxito da

empresa, ou, seja a sua eficiência e o seu rendimento;

• Servir como unidade para se verificar e comparar a

produtividade da empresa ou seus ou ainda de seus

participantes.

5.1.6 Formular as estratégias

Estratégia é o que a empresa decide fazer para atingir os

objetivos. Pode dizer respeito à empresa como um todo ou a uma

função empresarial (estratégiafuncional).

Exemplos: contratar mão-de-obra para serviços chave,

avaliar nível de satisfação do cliente, padronizar suprimentos, criar

programa de integração de novos funcionários, introduzir processo

construtivo inovador, etc.

7 EVOLUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

Há uma grande diferença entre administração estratégica e o

planejamento estratégico tradicional. Essa distinção é decorrente da

observação, da experiência e da constatação de muitos analistas,

executivos e consultores, de que planos perfeitos, elaborados pelas

empresas mais famosas do mundo ou pelos consultores mais

experientes, acabam sendo engavetados, sem nunca se tornarem

realidade, e caem no esquecimento, quando não, no descrédito.

Sabe-se que não basta fazer um bom plano. Por melhor que

ele seja, é apenas uma parte, até pequena, do sucesso de qualquer

transformação estratégica. As principais dificuldades de implantação

das mudanças estratégicas não dizem respeito tanto à qualidade do

plano propriamente dito, mas às pré e pós-condições de sua

elaboração, à forma pela qual se conduz o processo de pensar e renovar

a organização e a maneira de implementar e acompanhar,

gerencial mente, a implantação das decisões expressas no plano.

Segundo Costa (2004), o conceito de administração

estratégica é muito mais amplo que o de planejamento estratégico.

Engloba desde as avaliações de diagnósticos e de prontidão, a

estruturação do processo de planejar e formular um propósito

compartilhado para a organização, a escolha de estratégias, a fixação de

metas e desafios até a atribuição de responsabilidades para o

detalhamento dos planos e projetos e para conduzir e acompanhar as

etapas de sua implantação.

Gaj (1995) afirma que o desenvolvimento do conceito de

administração estratégica foi iniciado na década de 1950.

Primeiramente, deram-se os nomes de formulação estratégica,

estratégia corporativa e estratégia empresarial. Ao processo utilizado

para formular a estratégia deu-se o nome de planejamento estratégico.

Posteriormente, na década de 1970, percebeu-se que era necessário

acrescentar àquele enfoque uma dimensão de aspecto interno, a qual

se denominou capacitação; esta devia possuir uma certa coerência

com a estratégia que seria adotada para a adequação ambiental. O

autor continua descrevendo que, no início da década de 1980, novas

obras especializadas na cultura organizacional, na tecnologia e no

concorrente, trouxeram contribuições especializadas ao estudo

estratégico.

Segundo Certo e Peter (1993), a diferença entre

planejamento estratégico e administração estratégica está no fato de o

primeiro possuir uma visão estática e pontual e a segunda, um visão

dinâmicaecontínua.

A alta freqüência das mudanças ambientais nas últimas

décadas obrigou os administradores a reformularem seus conceitos e

métodos de formular e implementar estratégias. Assim, surge o

conceito de administração estratégica como "um enfoque sistemático

a uma responsabilidade importante e cada vez mais essencial da

administração: posicionar e relacionar a empresa a seu ambiente de

modo a garantir seu sucesso continuado e colocá-la a salvo de

eventuais surpresas" (ANSOFF, 1993, p. 45).

Gaj (1995) considera que o planejamento estratégico

envolve o estabelecimento de uma postura em relação ao ambiente,

lida com fatos, idéias, probabilidades e termina com um plano

estratégico; seria, portanto, um sistema de planejamento. Já a

administração estratégica acresce capacitação estratégica, aspirações

em pessoas, mudanças rápidas da organização e termina com um novo

comportamento. Seria, então, um sistema de ação.

Finalmente, Ansoff (1990) apresenta diferenças básicas

entre o planejamento estratégico e a administração estratégica. Para

ele, o planejamento estratégico se preocupa com a tomada de decisão

estratégica ótima, enquanto a administração estratégica se preocupa

com a produção de resultados estratégicos: novos mercados, produtos,

tecnologias. O planejamento estratégico é um processo analítico,

enquanto a administração estratégica é um processo de ação

organizacional. *
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8 ETAPAS DA ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

*
Kotler (1999), Wright, Kroll e Parnell (2000), Certo e Peíer

(1993), Chiavenato (2002) e Oliveira (1991) organizam a

administração estratégica em algumas etapas. Apesar de algumas

pequenas diferenças, estes autores apresentam as fases que

demonstram a criação deste processo.

1. Análise ambiental: diz respeito à analise interna, que deve

compreender as capacidades da organização e os seus resultados, e à

análise externa, que deve compreender os agentes sociais sobre os

quais ela não possui poder de influência, tais como a economia e a

demografia, além dos agentes com os quais ela possui relacionamento

direto, como clientes, fornecedores e intermediários, ou indireto,

como concorrentes e outros públicos de interesse. O que se deve

buscar com a análise ambiental é a prospecção de oportunidades e de

ameaças e a averiguação de pontos fortes e fracos;

2. Estabelecimento da diretriz organizacional: diz respeito à

fixação de uma missão, que deve abordar o porquê da existência da

empresa, além da fixação de objetivos de curto, médio e longo prazo, os

quais devem ser realísticos (tomando por base a análise ambiental),

desafiadores e passíveis de serem alcançados;

3. Formulação de estratégias: diz respeito à criação de

pequenos processos, cursos de ações e de operações que possibilitem

alcançar os objetivos definidos;

4. Implementação das estratégias: diz respeito à colocação das

estratégias em prática, cumprindo aquilo que foi estabelecido;

5. Controje estratégico: diz respeito à monitoração e avaliação

do processo de forma que ele seja realirnentado continuamente com

novas informações para que eventuais medidas corretivas sejam

realizadas.

A administração estratégica, segundo Costa (2004), tem por

finalidade assegurar o crescimento, a continuidade e a sobrevivência

da instituição, por meio da contínua adequação de sua estratégia, de

sua capacitação e de sua estrutura, possibilitando-lhe enfrentar e

antecipar-se às mudanças observadas ou previsíveis no seu ambiente

externo. Portanto, para se utilizarem visões estratégicas, ressalta-se a

importância de se ter uma visão baseada em administração estratégica

e não apenas fazer um planejamento estratégico, pois as organizações

estão em um ambiente mutável, por suas interações com o meio

ambiente.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ambiente dinâmico em que as organizações se inserem,

exige das mesmas, constante análise ambiental para adaptação. O

mercado exige constantes mudanças nas organizações, e a

adaptabilidade destas é necessária para a sua efetiva competitividade e

sobrevivência.

Portanto, evidenciou-se com este estudo que existe um

consenso em criar processos de tomada de decisão a partir o!as

influências ambientais, utilizando-se para isso, da visão estratégica.

Longe da linearidade cartesiana, do conforto das certezas

positivistas, o saber sobre o novo modo organizacional é

indiscutivelmente insuficiente, precário e provavelmente, provisório.

Mesmo nessas condições, é necessário, e sobretudo possível, ter

propostas. Esta é a questão sobre a qual o presente estudo se volta,

procurando discutir o pensamento estratégico para os novos desafios

da gestão das organizações. Neste sentido, acredita-se que a

administração estratégica é capaz de conciliar a visão de uma estratégia

planejada (deliberada) com as não planejadas (emergentes) sem

perda de coerência.

A presente análise retratou uma reflexão a partir da

administração estratégica que cria-condições para a modelagem de

estruturas e relacionamentos organizacionais que se configuram

contemporaneamente. Esta rápida passagem peía literatura,

demonstra, ainda, a complexidade e as multífacetas do processo

estratégico e revela o risco que um pesquisador corre ao abordar este

fenômeno sob um único enfoque teórico-metodológíco.

A investigação do processo estratégico exige um enfoque de

natureza multidisciplinar para se compreender o seu dinamismo, pois

percebe-se que o processo estratégico nas organizações vem sofrendo

transformações. A complexidade das organizações, somada às

mudanças estabelecidas pelo ambiente, vem gerando transformações

e novas perspectivas no processo estratégico e criando modelos cada

vez mais imediatistas e flexíveis.
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