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É HORA DE TRABALHAR NA 
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

Aformulação de estratégias vem-se cons-

tituindo como um dos grandes desafios 

dos dirigentes das organizações moder-

nas. O crescimento, quando não a mera 

sobrevivência, tem exigido excelência em 

escolhas cada vez mais complexas, em 

função das incertezas e, sobretudo, da ambigüi-

dade crescente no ambiente de negócios. Acom-

panhando essa tendência, podemos apontar a di-

ficuldade da leitura e interpretação das variáveis 

externas às organizações. Em conseqüência, as 

abordagens convencionais e prevalecentes asso-

ciadas à concepção e à elaboração de estratégias 

começam a ser questionadas no que tange à sua 

efetiva capacidade de criar 

valor para as empresas. 

Paralelamente, novas pro-

postas metodológicas são 

apresentadas, com desta-

que para a importante in-

fluência dos processos cog-

nitivos pertinentes à coleta, 

seleção e interpretação de 

dados e informações sobre 

o ambiente. 

Além das dificuldades 

com o processo de concep-

ção estratégica, as empresas passaram a priorizar 

movimentos em direção à qualidade e à revisão 

de seus processos. O "como" fazer se sobrepunha 

ao "o que" fazer. E o planejamento estratégico 

deixou de ser realmente estratégico. Posso afir-

mar que o gargalo da estratégia está na alta di-

reção. A ortodoxia estratégica é defendida pe-

los administradores mais antigos e, usualmente, 

mais prestigiados da empresa. A formulação da 

estratégia implica o inesperado, a abrangência 

do processo, com novos participantes e diferentes 

pontos de vista, assegura algum grau de novida-

de ou inovação no que se refere ao produto final. 

Estratégia é uma questão de perspectiva e não de 

inteligência. A empresa e o próprio ambiente de-

vem ser vistos sob novos ângulos, e não apenas 

através de uma ótica mecanicista. Concepção es-

tratégica implica t ransformação e perpetuidade, 

deve envolver conhecimento individual e intera-

ção social, deve ser cooperativa mesmo quando 

conflitante, deve incluir tanto análise a priori 

quanto programação a posteriori e negociação 

durante todo o processo e, f inalmente, deve res-

ponder às demandas do ambiente. 

Parece evidente que, 

caso se pretenda a transfor-

mação de uma empresa em 

uma value innovator -con-

dição proposta para a otimi-

zação de seus resultados em 

uma economia caracteriza-

da pela hipercompetição em 

mercados saturados —, não há 

como fugir da necessidade de 

se desenvolver competências 

para a leitura de ambientes 

ambíguos — competências 

para a "exploração" do futuro, com vistas à concep-

ção de estratégias efetivas. O grande desafio dos ges-

tores ao desenvolverem estratégias é o de se garantir 

que esta estratégia não apenas reflita seus vieses ou 

até mesmo sua própria ignorância sobre o ambiente 

de negócios e sua evolução. A sobrevivência das or-

ganizações depende de sua habilidade de processar 

informações sobre o ambiente e de transformar esta 

informação em conhecimento, que capacita as em-

presas a se adaptarem efetivamente à mudança. 
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