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Introdução                             Revisão de 05/06/1996 

Revisão de 10/1/2011 

 

 Este livro é uma adaptação da obra de Sun 

Tzu, A Arte da Guerra, à prática do planejamento 

estratégico, e foi escrito visando sintetizar os 

requisitos para a implantação bem sucedida de 

estratégias empresariais. 

 

 A obra de Sun Tzu é considerada ancestral às 

modernas técnicas de planejamento empresarial. 

Segue atualizada em sua totalidade, entretanto sua 

aplicação não é linear e direta ao mundo dos 

negócios.  

 

 Foi escrita voltada para situações militares e 

de combate, e para ser aplicada e correlacionada aos 

negócios, nas condições atuais, requer uma leitura 

interpretativa, que é o nosso propósito aqui. 

 

 O enfrentamento nos negócios deverá seguir 

crescendo em importância, tanto em nosso país 

quanto na conquista dos mercados mundiais, devido 

ao acirramento da competição, à internet e à 

globalização. 

 

 O mercado representa o encontro de 

produtores, comerciantes e consumidores para 

trocarem seus bens e serviços. Essas trocas ocorrem 
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cada vez mais sob forte competição (e colaboração), 

para benefício final dos consumidores. 

 

 O resultado dessa luta pela preferência do 

consumidor é, de um lado, empresas vencedoras e 

bem sucedidas, de outro lado empresas perdedoras, 

medíocres, por conseguinte com resultados pouco 

expressivos, e muitas vezes fechando as portas. 

 

 Os tempos de protecionismo e ineficiência 

coletiva acobertada pela “chapa branca” fazem cada 

vez mais parte do passado no Brasil. A queda do 

muro de Berlim em novembro de 1989, a entrada da 

China e Índia no mercado global e a evolução da 

internet não deixam muitas opções. Competir ou 

competir. 

 

 Como povo (no Brasil), temos algumas 

qualidades para competir globalmente. Temos 

flexibilidade e criatividade reconhecidas 

internacionalmente. Somos um país composto por 

muitas raças e origens étnicas, o que também é uma 

grande vantagem. Por outro lado ainda temos um 

longo caminho para eliminar nossos ranços coloniais 

e libertar-nos de nossos pecados. 

 

 O Brasil é o país do “jeitinho”, da relação 

amistosa, do samba, da música, do futebol, da 

comemoração. As palavras guerra, ataque, 

competição soam um pouco incômodas entre nós. 
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 Temos também nossa origem colonial.  Até 

bem pouco tempo atrás, apenas recebíamos os 

investidores estrangeiros em nosso país, com os 

quais muito aprendemos, e aos quais muito devemos 

em nosso processo de aprendizagem como 

capitalistas e como gerentes. 

 

 Hoje estamos entre os dez maiores países do 

mundo do ponto de vista econômico, com uma 

economia cada vez mais buscando abertura, 

voltando-se para o exterior. 

 

 Neste momento, diversas empresas brasileiras 

se lançam à conquista de mercados internacionais, 

os quais já estão repletos de competidores, com o 

propósito de atender às necessidades locais desses 

consumidores com nossos produtos e serviços. 

 

 Exemplos desse arrojo empresarial são a 

Embraer, a Vale (ex CVRD), Sadia/ Perdigão, 

(Brazil Foods), Natura, JBS Free Boi, Petrobrás, 

Odebrecht e tantas outras. 

 

 Ir para o exterior é uma atitude ofensiva e 

defensiva. Ofensiva no sentido da conquista desses 

novos mercados externos. 

 

 É uma atitude defensiva porque diversas 

indústrias e empresas brasileiras sofrem um pesado 
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ataque no mercado doméstico, decorrente da 

abertura do mercado local, e a presença dessas 

empresas no exterior é uma opção também de 

defesa. 

 

 Há um  esforço ao longo do livro em comparar 

os conceitos tomados emprestados de Sun Tzu com 

os conceitos clássicos de planejamento estratégico.  

Entretanto o propósito aqui não é revê-los ou 

discutí-los, porque a literatura nesse sentido já é 

extensa. 

 

 Não pretendo trazer novos conceitos sobre 

planejamento estratégico, mercadologia ou qualquer 

área da administração. 

 

 A idéia central é identificar o que é importante 

para a implementação com sucesso de estratégias 

empresariais. 

 

 A maior parte das idéias de Sun Tzu são  

simples e têm muito de senso comum.  Não ignoro 

esse fato, mas a diferença está no encadeamento, 

nos requisitos básicos, e na própria simplicidade, 

que na cultura chinesa representa virtude. 

 

 A filosofia chinesa como nos ensina Ernest 

Richard Hughes, sempre foi muito centrada na ética, 

no que é certo ou errado, no bem e no mal, no 

comportamento aceitável ou não. 
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 “Como me devo comportar para proceder de 

maneira justa?” é a pergunta socrática, e toda a 

filosofia chinesa é uma procura de resposta a esta 

pergunta, segundo Hughes. 

 

 Observamos assim na obra de Sun Tzu um 

fundo ético e moral forte, em virtude dessa 

influência filosófica que passa por Lao Tsé, Chuan 

Tsé, Confúcio e outros filósofos da antiga China. 

 

 Esse é um traço de suma atualidade. Como 

competir dentro de padrões éticos, a partir de regras 

de convivência social e ambiental? 

 

 A empresa emergente do século XXI deve 

amparar-se bastante nas artes e na filosofia, e não 

exclusivamente na aceleração tecnológica ou 

incentivando o consumerismo desenfreado. 

 

 “A filosofia chinesa orienta-se por um traço 

eminentemente prático, diretamente para a vida, 

para os problemas de convivência humana”, 

segundo o estudioso e filósofo Antônio Xavier Teles 

nos ensina em seu livro, Introdução ao Estudo da 

Filosofia. 

 

 A ética da guerra pode não ser a mesma da 

ética nos negócios, quanto aos meios para atingir os 

fins propostos, mas um exército como uma empresa, 
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não sobrevive sem a busca da eqüidade e da justiça. 

Vence aquele que tem a lei moral a seu lado. 

 

 Os princípios aqui expostos aplicam-se tanto a 

empresas multidivisionais quanto a unidades de 

negócios (Strategic Business Units - SBU’s), mas 

por certo existirão diferenças significativas, no nível 

da corporação e no nível da unidade de negócio. 

 

 Introduzi exemplos hipotéticos ilustrando 

diversas partes do livro. Esses exemplos foram 

extraídos da Babilônia SA, uma empresa que reúne 

muitos problemas. A Babilônia não fecha porque é 

uma entidade sem fins lucrativos, administrada pelo 

Estado do Bolso sem Fundo, que fica na região dos 

Confins da Terra (ou seja, fica no Brasil arcaico, 

felizmente cada vez mais longe de nós). 

 

 Estabeleci algumas comparações com idéias 

atuais, em curso na administração das empresas. O 

que chama atenção é que essas idéias sempre podem 

ser referenciadas na obra de Sun Tzu, e por isso ela 

adquire  caráter clássico. 

 

 Escrevi o presente livro pensando nos líderes 

que têm que colocar em prática planos estratégicos 

com significados para si e para o grupo que lideram, 

promovendo resultados significativos nas empresas 

que operam. 
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 Escrevi também para os liderados, que se 

empolgam com a realização de planos, objetivos e 

conquistas junto com suas empresas. Pessoas que 

estão cansadas de vivenciar planos sem sentido, que 

não levam a nenhum lugar, sem que ninguém saiba 

por que não. 

 

 Usando muitos exemplos da filosofia, procurei 

escrever também para os jovens e para os estudantes 

que adentram este milênio, como uma forma de 

lembrar-lhes da importância dos clássicos na história 

humana, sendo que considero “A Arte da Guerra” 

de Sun Tzu um desses clássicos, o manual do 

guerreiro, que sempre existirá em cada um de nós. 

 

 Meu reconhecimento àqueles que me 

inspiraram em minha vida profissional e com os 

quais muito aprendi: David Rose e Charles Dana da 

Owens Corning, Enrique Maseda e Aaron 

Duvidovich da GE, Mark Halliden, Olga Colpo 

Stankevicius e Domingos J. Faria da Coopers & 

Lybrand, João Maggioli e Walter Fialho da Avon, 

Antônio Luiz da Cunha Seabra e Guilherme Peirão 

Leal da Natura, Viren Sheth do Sheth Group. 

 

Meu reconhecimento aos mestres Maurício 

Tratemberg, Gustavo de Sá e Silva, Ivan Pinto Dias, 

Francisco Mazzuca, Yolanda Ferreira Balcão, 

Roberto Cardoso, Eduardo M. Supplicy, Garcia 
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Duran, e Luiz Carlos Bresser Pereira, todos da 

EAESP/ FGV. 

 

Meu reconhecimento também aos professores Henry 

Theil, Steve Manaster, Marshall Ketchun, William 

Zangwill, Robert Aliber, todos da Booth School of 

Business (ex GSB) da Universidade de Chicago. 

 

Uma palavra ainda de agradecimento pelos 

ensinamentos dos professores Dominique Héau, 

Antônio Borges, Ketz de Vrie, e Yves Doz todos do 

INSEAD. 

 

Meu agradecimento a todos os colaboradores com 

os quais muito aprendi e também tive a grande 

satisfação de compartir algum conhecimento (Edson 

Mori, Gustavo Gasparian, Vânia Marques, Irinea 

Veggi, Osmar Afonso, e tantos outros. 

 

Uma vez o amigo Ricardo Guedes Pinto (mineiro da 

gema) perguntou-me quem ensinou-me a apreciar o 

valor dos livros, das teorias e as maravilhosas 

oportunidades que decorrem de suas aplicações: 

Devo isso ao meu pai (Darcy Mário Flores), que 

desde jovem instigou-me intelectualmente, com 

muitos livros, que debatíamos e virávamos do 

avesso. 

 

Luiz M. Flores 
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Orientação ao Leitor 

 

 O livro está subdividido em três partes. Na 

primeira, apresento o conceito de planejamento 

estratégico que adoto, bem como alguns outros 

conceitos clássicos, e as principais críticas ao 

planejamento estratégico como instrumento de 

gestão, que tem sido feitas pelos especialistas. 

 

 Na segunda parte, trato dos requisitos para que 

o planejamento estratégico seja efetivamente uma 

ferramenta gerencial útil. 

 

 Aqui o paralelismo com a obra de Sun Tzu - A 

arte da guerra - ocorre em grandes linhas. Existem 

cinco fatores chaves que a empresa deve avaliar 

antes que possa implementar estratégias de sucesso 

para atingir seus objetivos: (1) a liderança ;(2) o 

plano institucional; (3) a análise do ambiente; (4) o 

conhecimento dos pontos fortes e fracos próprios; 

(5) os métodos e a disciplina vigentes na 

organização. 

 

 Sun Tzu determinou que a arte da guerra é 

governada por cinco fatores constantes que 

denominou (1) o comandante; (2) a lei moral 

máxima; (3) os céus; (4) a terra; e (5) os métodos e a 

disciplina. 
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 Analiso ao longo da segunda parte cada um 

desses fatores indispensáveis, que devem ser 

considerados individualmente, bem como em 

conjunto, para que o planejamento estratégico tenha 

eficácia. 

 

 A mensagem que quero transmitir é clara: 

pouco adianta uma abordagem técnica ao 

planejamento estratégico, que no fim não resulte em 

objetivos e estratégias eficazmente implementadas. 

 

 É necessário a empresa e seus gestores 

evoluírem no entendimento dos requisitos do 

sucesso para a implementação de estratégias 

empresariais, o que requer profundo entendimento 

conceitual desses requisitos, análise, superação de 

desafios e depois de trilhado esse caminho, qualquer 

abordagem técnica para o planejamento estratégico 

será produtiva. 

 

 Não é meu propósito no livro apresentar uma 

relação de formulários, ou o processo de preparação 

formal do plano em si mesmo. Existem diversas 

obras no mercado que tratam desses aspectos com o 

devido cuidado. 

 

 Não é a falta desses formulários ou 

desconhecimento do processo que tem levado à 

implementação de planos estratégicos medíocres ou 

inadequados. 
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 A terceira parte diz respeito à implementação 

das estratégias. Mais uma vez vamos nos valer de 

Sun Tzu para traçar um paralelismo com o mundo 

dos negócios. 

 

 Qual a fonte central de energia para a 

implementação das estratégias empresariais?  Como 

convergir a organização para a execução bem-

sucedida do plano?  Que condições o líder máximo, 

ou seja, o estrategista da empresa deve preencher 

para colocar em prática estratégias vencedoras? 

 

 Como lidar com os ajustamentos necessários 

de percurso?  Qual o papel da tática em relação à 

estratégia? Como flexibilizar o composto de 

marketing da empresa para atingir as estratégias 

propostas? 

 

 Essas são as principais questões com que 

vamos  deparar na terceira e última parte do livro. 

 

 Também me abstive de apresentar modelos de 

acompanhamento da implementação das estratégias, 

tais como etapas, pontos críticos, responsáveis 

diretos, suportes esperados, quantificações de 

resultados esperados etc., tão fartamente 

encontrados na literatura da área. 
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Parte I 

Conceitos de Planejamento Estratégico 

 

 O planejamento estratégico define objetivos a 

serem alcançados pela empresa e os meios através 

dos quais serão atingidos. 

 

 Os objetivos serão, portanto, da empresa como 

um todo e não objetivos pessoais do estrategista, ou 

então de uma  parte da empresa. 

 

 Serão objetivos relevantes para a vida da 

organização no estágio em que a mesma se encontra, 

e levarão em conta as circunstâncias internas e 

externas presentes. 

 

 Definir objetivos, mas não ter em conta os 

meios para atingi-los, é um plano, mas não é 

estratégico.  

 

 Um objetivo deve ser enunciado com clareza e 

simplicidade, e deve ser mensurável.  Não é um 

emaranhado de idéias descritas em um longo e 

confuso parágrafo. Tem um único propósito. 

 

 Sua mensuração dá-se através de metas que 

indicam etapas e ajuda avaliar o quanto se progride. 
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 Os objetivos empresariais podem ser 

subdivididos, para nossa melhor análise e 

compreensão, em quantitativos ou qualitativos. 

 

 Um exemplo de objetivo quantitativo é atingir 

10% de participação de mercado no ano 2020. 

 

 Um exemplo de objetivo qualitativo é “tornar-

se uma empresa orientada pelo consumidor” ou criar 

um grupo de “destruição do negócio atual”, 

recriando-o no mundo virtual da internet, com maior 

competitividade. 

 

 O plano estratégico deve deixar claro como 

vamos fazer isso, e seu significado (no caso 

especificar o que é uma empresa orientada pelo 

consumidor, que atributos tem, quais atributos a 

empresa não tem no presente e precisa adquirir). 

 

 Os objetivos devem ser razoáveis em relação à 

história da empresa, bem como em relação ao estado 

atual do negócio. 

 

 Também devem ser consistentes com a análise 

da situação atual do ambiente (macroeconômico e 

social, mercado, competição) e com os recursos 

internos. 
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 O mesmo ocorre em relação à Missão, Visão, 

Princípios e Valores da organização, a exemplo do 

que ocorre em nossa vida pessoal. 

 

 A empresa (ou o empreendimento) pode ser 

qualquer organização com fins lucrativos ou não, 

desde que tenha um propósito definido. 

 

 Como veremos nos capítulos seguintes, definir 

objetivos e os meios para alcançá-los pressupõem 

um sujeito (agente), ou grupo de agentes, que 

deve(m) ser o(s) mentor(es) e principal(is) 

executor(es) do referido plano estratégico. 

 

 Não existe plano sem o(s) sujeito(s) (agente), 

que deve(m) ser um estratego(s) e ao mesmo tempo 

um executor(es) e, portanto, um líder(es). 

 

 O estrategista corporativo coincidirá sempre 

com o líder máximo da organização ou com um 

grupo de líderes. Já faz muito tempo que o “assessor 

de planejamento estratégico” desapareceu de cena. 

 

 No caso de grupo de líderes, isso torna a 

formulação e implementação do plano estratégico 

mais complexo, mas a governança corporativa está 

cada vez mais presente entre nós, em ambientes 

empresariais geridos por gestores profissionais, com 

a presença dos acionistas e/ou fundadores no 

Conselho de Administração.  
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Vale aqui uma longa digressão nessa questão da 

liderança na formulação e implementação do plano: 

 

O PE é formulado na “mente” da organização, 

mas hoje sabemos que a mente é quântica, ou seja, é 

local e não-local ao mesmo tempo. Está na cúpula, 

mas também está “na ponta dos dedos” da empresa 

(na interface entre a empresa e seus clientes e 

demais interlocutores). 

 

Assim sendo quem formula e ao mesmo tempo 

é responsável pela implementação do plano 

estratégico é uma questão chave: existe um 

estratego-mor na empresa? – é um grupo de pessoas 

que assume esse papel? – como se dá essa liderança? 

 

 Não existem respostas simples e fáceis. Isso é 

uma arte que terá que ser exercida caso-a-caso. Jack 

Welsch era o grande estrategista da GE, mas atuava 

fortemente em grupo, e a maior parte das idéias de 

sucesso que implementou não eram dele, mas de 

seus colaboradores. Ele era um grande “regente de 

orquestra”. 

 

 Cada empresa tem que analisar com muito 

cuidado essa questão da liderança e da 

implementação do plano estratégico ou isso poderá 

ser um dos principais fatores de dificuldade. Pense 

seriamente nisso. 
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 O estrategista da unidade de negócio é o 

Gerente Geral, porém utilizará a experiência de seu 

pessoal, principalmente daqueles em contato direto 

com os clientes, sendo que ele mesmo procurará 

viver perto do mercado e dos clientes. 

 

 Os meios utilizados para atingir os objetivos 

não são apenas aqueles materiais, disponíveis em 

maior ou menor escala pela empresa. São também os 

meios empregados pelo estratego e pelos demais 

colaboradores, portanto, tem a ver com a ética. 

 

 São moralmente válidos? São socialmente 

aceitáveis? Ou a ética do estratego é amoral? 

 

 Os meios para atingir os objetivos não 

precisam ser todos disponíveis em abundância na 

empresa. Um bom estrategista luta com forças 

superiores, mas também com forças inferiores. 

 

 O estrategista habilidoso cria uma parte dos 

próprios meios necessários para atingir os objetivos. 

 

 Quando todos os meios necessários também 

forem objetivos (e não recursos) então precisamos 

de um xamã e não de um estratego. 
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 Objetivos estratégicos são usualmente de 

médio ou longo prazo. Qual o compromisso de 

longo prazo do estrategista com a empresa? Existe? 

 

 Os objetivos podem ser evolucionários ou 

revolucionários.  Um objetivo evolucionário é 

consistente com a história do negócio, com o meio, 

com os recursos. Pode ainda assim ser desafiador. 

Pode representar (e deve) uma evolução importante 

na vida da empresa. 

 

 Um objetivo revolucionário é usualmente 

ditado por circunstâncias extremas, externas ou 

internas, e envolve algum grau de risco para a vida 

da empresa. 

 

 Como ensinou Darwin, os seres vivos que não 

desapareceram evoluíram para adaptar-se às 

circunstâncias. Essa evolução não ocorre só aos 

saltos. É gradual e orgânica. Mas também ocorrem 

saltos “quânticos”, como um elétron mudando de 

camada. Esses conceitos “quânticos” precisam ser 

lembrados na formulação e implementação do PE. 

 

 Richard Pascale em seu livro Managing on the 

Edge sustenta que um dos propósitos básicos da 

liderança da empresa é propor objetivos 

desafiadores, quase na borda entre o possível e o 

impossível, e entender essa diferença á a arte do 

líder. 
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 Esse autor sustenta ainda que, quando os 

objetivos não são suficientemente desafiadores, não 

são suficientes para mobilizar e para alterar o “status 

quo” organizacional. Jack Welsh disseminava esse 

conceito no seu tempo de GE.  

 

 Concordo que a necessidade é a mãe de nossas 

ações, que é mobilizadora, entretanto, criar a 

dificuldade para vender a facilidade pode ser uma 

estratégia inteligente para o estrategista, e não 

necessariamente para a empresa. 

 

 Apenas propor objetivos extremamente 

desafiadores não é a panacéia do planejamento 

estratégico. 

 

 Um dos testes de um grande líder é sua 

habilidade em calcular (corretamente) as 

dificuldades e ameaças externas e os esforços 

necessários para enfrentá-las. 

 

 A origem da falta de mobilização pode estar 

em a empresa não seguir uma “Lei Moral”, na falta 

de liderança, de disciplina, ou na falta de 

treinamento para enfrentar os desafios. 

 

 Os objetivos como veremos podem ser 

ofensivos ou defensivos.  
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 Os meios e recursos devem guardar coerência 

entre si. De pouco adianta a empresa ter uma saúde 

financeira excepcional, porém recursos humanos 

medíocres, dispor de poucos talentos, e além do 

mais desmotivados. 

 

 O mesmo princípio de comparação (busca de 

equilíbrio entre os recursos) é válido para a 

tecnologia industrial, de gestão, ou desenvolvimento 

de novos produtos e serviços da empresa. 

 

 Os objetivos são definidos pela empresa dentro 

de um contexto, de um mercado recheado de 

competidores, e dentro de um meio ambiente 

cambiante. 

 

 Isso leva à necessidade de flexibilizar 

(principalmente a curto e médio prazo) os objetivos 

e os meios para atingi-los, o que implica 

movimentos táticos e manobras, ditadas pelas 

circunstâncias. 

 

 Basta estabelecer objetivos e estratégias que os 

resultados surgem? - Não é tão simples assim. 

 

 Em primeiro lugar, “quem” estabelece os 

objetivos faz uma diferença. “Com quem” esse líder 

conta faz a segunda. “Como” alia-se, motiva e 

empolga as pessoas, a terceira. 
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 Com que recursos conta é também relevante, 

ou como cria e incorpora os recursos essenciais de 

que necessita e não dispõe. 

 

 É importante ainda como analisa o ambiente, a 

competição, como avalia as dificuldades internas e 

externas, e como os “primeiros sinais de mudanças” 

são colhidos no ambiente (a visão lateral da 

organização). 

 

 Nas duas partes finais do livro, vamos ver os 

requisitos para os conceitos de planejamento 

estratégico funcionar e como implementar as 

estratégias. 

 

 Vejamos algumas definições alternativas de 

estratégia encontradas na literatura: 

 

 Alfred Chandler definiu estratégia como fazer 

certo as coisas certas, ou seja, as coisas essenciais 

para o sucesso da empresa a longo prazo. 

 

 James Quinn (Strategies for Change) definiu 

estratégia como um curso de ação planejado, para 

perseguir objetivos claramente definidos, em face de 

recursos limitados, meio ambiente em mutação e 

competição inteligente. 

 

 Igor Ansoff definiu-a como uma característica, 

de políticas e propósitos, única a cada empresa  
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(foco na busca da vantagem competitiva exclusiva). 

 

 Algumas limitações usuais das definições 

convencionais e tradicionais de planejamento 

estratégico têm sido apontadas como: 

 

 Soluções difíceis, ou até mesmo inexistentes, 

para análise do ambiente, subjetivismo ou 

tecnicismo extremado. 

 

 Outro limite apontado é a pouca distinção 

entre a estratégia da empresa (corporativa) em 

relação às unidades de negócio que a compõem. 

 

 Pouca preocupação com a implementação       

(onde os gerentes gastam a maior parte de seu 

tempo); bem como muitas vezes pouca preocupação 

com os recursos para atingir os objetivos propostos. 

 

 A estratégia (meios) “apregoada” nem sempre 

corresponde à estratégia “de fato” praticada pela 

empresa.  A estratégia real tem a ver com a 

alocação de recursos, investimentos e compromissos 

de longo prazo. 

 

 A estratégia “de fato” mostra como a empresa 

prioriza seus investimentos. 

 

 As pessoas do topo da organização investem 

sempre em líderes, empreendedores, 
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implementadores e dirigentes que fazem as coisas 

acontecerem. Não investem em projetos, idéias e 

estratégias brilhantes dissociadas de pessoas, ou 

pelo menos assim deveria ser. 

 

Esses profissionais nem sempre ficam um 

tempo adequado na empresa, e assim o plano flutua 

de acordo com a dança das cadeiras e não resiste a 

essas mutações dos “corpos e mentes do topo”. 

 

 Pode-se ter um belo discurso sobre a 

importância da tecnologia ou sobre a gestão, mas 

investir-se muito pouco nesse sentido. O mesmo 

ocorre com outros temas às vezes chamados de 

“estratégicos” (no nome) pelas empresas.  

 

 Outra limitação apontada é a pouca 

consideração ao estágio de desenvolvimento 

organizacional em que a empresa se encontra. 

 

 Nas palavras de Andy Grove - Presidente da 

Intel Co: 

 
 “Somos enganados pela nossa retórica estratégica, mas 
aqueles que estão na linha de frente podiam ver que teríamos 
que recuar na área dos chips de memória... 
 
 As pessoas formulam estratégias com suas impressões 
digitais. Nossa mais importante decisão estratégica foi feita 
não em resposta a uma clara visão corporativa, mas pelas 
decisões de marketing e de investimentos de nossos gerentes 
de linha de frente, que realmente sabiam o que estava 
acontecendo. 
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 “Nós necessitamos suavizar o foco estratégico no topo 
de modo que possamos gerar novas possibilidades dentro da 
organização.” 

 

 O topo funciona cada vez mais como 

facilitador de recursos, construtor de lideranças, 

inspirador de pessoas, propositor de desafios, 

colaborador nos momentos difíceis, conselheiro 

quando necessário, e elemento motivador para tomar 

se riscos calculados. 

 

 Os empreendedores, formuladores de objetivos 

estratégicos e definidores de “como” entregá-los 

estão cada vez mais na linha de frente do negócio, 

na unidade estratégica de negócio. 

 

 Vejamos os comentários de Jack Welsh, ex-

presidente da General Electric Co, sobre o 

planejamento estratégico: 

 
 “Nós construímos ao longo dos anos, um aparato 
gerencial que foi bom para seu tempo, um brinde à escola de 
administração. 
 
 Divisões, unidades estratégicas de negócios, grupos, 
setores, todos foram desenhados para tomar decisões 
meticulosas e calculadas, visando direcioná-las para frente e 
para cima. 
 
 “O sistema (subentenda-se planejamento estratégico 
formal) produziu um trabalho bem polido; era certo para os 
anos 70, um problema crescente nos anos 80, e representou 
um ingresso para a sepultura nos anos 90.” 
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 O plano estratégico corporativo (da década de 

70 do século XX) deve ser substituído pelo plano 

estratégico das unidades de negócio, que se 

encontram perto dos clientes. 

 

 A mensagem de Welsch é destinada às 

grandes empresas, multidivisionais, com muitas 

unidades de negócio, como é o próprio caso da 

General Electric. 

 

 O plano estratégico executado na alta cúpula é 

que foi enterrado. A unidade de negócio tem que ser 

efetivamente estratégica, tem que formular as 

estratégias, sendo esse o papel de seu líder, com a 

colaboração de seus subordinados. 

 

 Assim sendo está enterrado também (há muito 

tempo) o “staff” de planejamento estratégico 

corporativo, que no passado era o responsável pela 

formulação e implementação de objetivos e 

estratégias empresariais. 

 

 O papel hoje da cúpula é, quando muito, 

buscar algum alinhamento na forma de análise e 

apresentação dos planos estratégicos de cada 

unidade de negócio. 

 

 Nos casos de negócios multidivisionais 

(diversas unidades de negócios) existe uma tarefa 
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estratégica que é a integração, e alocação de 

recursos entre as unidades a partir da corporação. 
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Parte II 

Requisitos para o Planejamento Estratégico 

 

 Existem cinco fatores chaves que devem ser 

avaliados antes que a empresa possa ambicionar 

propor ou implementar estratégias de sucesso para 

atingir seus objetivos, traçando-se um paralelo com 

os preceitos de Sun Tzu:  

 

1. A liderança;  

 

2. O estabelecimento e observação de seus 

princípios, valores, razão de ser, visão e missão;  

 

3. A análise do ambiente;  

 

4. O conhecimento dos próprios pontos fortes e 

fracos  

 

5. Os métodos e a disciplina; 

 

 Sun Tzu determinou que a arte da guerra seja 

governada por cinco fatores constantes, que 

denominou:  

 

1. O comandante 

 

2. A lei moral máxima,  
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3. Os céus,  

 

4. A terra,  

 

5. Os métodos e a disciplina. 

 

 O comandante interessa-nos quanto às suas 

virtudes de sabedoria, de sinceridade e de coragem, 

ou seja, quanto à sua liderança e a forma que a 

exerce. 

 

 A lei moral máxima requer que os dirigentes e 

os colaboradores estejam de pleno acordo quanto 

aos valores, visão, princípios, razão de ser e missão 

do negócio, correspondendo assim ao planejamento 

institucional da empresa. 

 

 A inexistência desse alinhamento dentro da 

cúpula, das principais lideranças da empresa e entre 

a cúpula e os demais colaboradores é um dos 

principais fatores de fracasso na implementação do 

plano estratégico. 

 

 Os céus comandam os dias e as noites, o calor 

e o frio, o tempo e as estações, comandam o meio-

ambiente, que segue, portanto a lei das mutações 

constantes, e que impõe aos negócios perguntas 

permanentes: O que está mudando? Como aquilo 

que está mudando deverá afetar nossos negócios? 

(oportunidades e ameaças). 
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O que tenho que mudar para adequar a empresa às 

mudanças externas? 

 

 A terra encerra as grandes e pequenas 

distâncias, os lugares de perigo e os de segurança, as 

passagens abertas e apertadas. Os tipos de terrenos 

determinam a extensão das jornadas, e as formas 

possíveis de enfrentar a competição. 

 

 Os métodos e disciplina (no exército e na 

guerra) têm a ver com a organização, com a 

logística, com o controle das despesas, com o 

treinamento e com as recompensas. 

 

 No âmbito da empresa tem a ver com o modelo 

de gestão e operação do negócio e com seus 

subsistemas. 
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O Comandante 

 

 A implementação de um plano estratégico 

pressupõe a existência de um líder comprometido 

em implementar o referido plano. 

 

 O estrategista da empresa tem necessariamente 

que ser o seu líder máximo. Aqueles que prestam 

suporte na preparação e implementação do plano 

devem funcionar como facilitadores, como 

coadjuvantes, mas sem a efetiva responsabilidade 

pela implementação, que deve caber ao líder 

máximo. 

 

 Na Babilônia SA a responsabilidade pelo 

plano estratégico é de um staff da alta direção, que 

prepara o referido plano, revisa com as áreas, 

discute, faz as análises internas e externas, e 

finalmente apresenta aquele belo documento grosso 

e encadernado, que todos admiram que depois vai 

para os armários e gavetas, não vendo mais a luz do 

sol, porque não é produto da liderança real da 

empresa. 

 

 Vamos examinar três diferentes situações de 

liderança e procurar entender como impactam na 

definição de objetivos e estratégias empresariais: 
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1) O líder absolutista 

 

 Um líder absolutista define por vontade 

própria objetivos e estratégias. Pode eventualmente 

consultar seus liderados para debater idéias e 

aprimorar as suas. 

 

 Um líder absolutista pode ser um déspota 

esclarecido ou não. Quando esclarecido poderá ser 

um amante das artes de gosto refinado. 

 

 Sócrates não era propriamente um democrata. 

Estava mais para Esparta que para Atenas.  

 

 Segundo Protágoras, Zeus temia que nossa 

espécie (humana) estivesse ameaçada de ruína. Fez 

assim duas dádivas aos homens através de Hermes, 

que foram “aidós” e “diké”.  A primeira é um 

sentimento de vergonha, enquanto diké significa o 

senso de justiça, e respeito pelo direito dos outros. 

Com essas duas virtudes os humanos poderiam 

sobreviver. 

 

 Hermes, porém, antes de vir à Terra perguntou 

a Zeus se deveria distribuir igualmente entre os 

homens ou a alguns eleitos, ao que Zeus respondeu: 

“Que cada um tenha seu quinhão”. 

 

 Protágoras expõe a moral desse mito à 

Sócrates: “É por isso, Sócrates, que as pessoas das 
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cidades, especialmente de Atenas, quando se 

reúnem para aconselharem-se sobre a arte política, 

quando devem ser guiados pela justiça e pelo bom 

senso, permitem naturalmente, que todos dêem 

conselhos, já que se afirma que todos devem 

partilhar dessa excelência, senão os Estados 

(podemos entender as empresas também) não podem 

existir.” 

 

 Sócrates dizia que quando necessitamos de um 

projeto de construção contratamos construtores, se 

uma frota de navios deve ser expandida, contamos 

com construtores de navios, de modo que 

dependemos sempre de peritos e profissionais em 

assuntos específicos.   

 

 Quando se trata de questões de governo (e, 

portanto de questões políticas), o homem que se 

levanta para aconselhar neste assunto pode 

igualmente ser ferreiro, sapateiro, comerciante, 

capitão de navios, rico, pobre, homem de boa 

família, ou sem família alguma, e ninguém pensa 

jogar-lhe na cara a falta de instrução ou de 

experiência em relação aos assuntos discutidos. 

 

 A questão essencial é o esclarecimento, o 

compromisso com a verdade e com as virtudes, e 

não tanto a forma de governança adotada pelas 

organizações. 
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 Ichak Adizes em seu livro “O Ciclo de Vida 

das Organizações” propõe que as empresas são 

autoritárias na fase adolescente, democráticas na 

maturidade e autocráticas na decadência. 

 

 A história da humanidade mostra o mesmo 

paralelismo: regimes de força em toda a antiguidade, 

regimes liberais entre as economias avançadas no 

mundo moderno, salvo exceções que confirmam a 

regra. 

 

 Na fase jovem não há mesmo muito espaço 

para muito debate, para muita consulta, o que é 

característica da democracia. É fazer e fazer, 

tomando-se decisões rápidas. 

 

 Isso não significa ignorar que a democracia é 

uma forma superior para se tomar decisões. Duas 

cabeças sempre pensarão melhor que uma, quando 

irmanadas. 

 

 O problema é que nem sempre é a melhor 

forma de governo da empresa em todas as fases e 

momentos de sua vida. 

 

 Analisando a concorrência precisamos 

entender as situações em que nos deparamos com 

oponentes liderados por déspotas. São déspotas 

esclarecidos ou não? 
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 Hierón foi tirano de Siracusa, com o qual a 

Sicília alcançou seu máximo esplendor político e 

cultural. Rodeou-se de personagens como 

Simónides, Píndaro, Baquílides, Ésquilo e 

Epicarmo. Era um protetor de artistas e amante das 

artes. 

 

 Um competidor liderado por um absolutista 

esclarecido pode representar uma forte ameaça, 

enquanto competidores liderados por mandatários 

enfraquecidos, ou presos a um jogo de poder difícil 

e emaranhado (ainda que democrático) serão mais 

facilmente derrotados. 

 

 As pessoas não se importam tanto, por 

exemplo, com a justiça distributiva (Antônio ganha 

mais que Pedro sendo que ambos fazem a mesma 

tarefa), mas se importam muito com a inconsistência 

das decisões do chefe que dá um aumento para 

Antônio e ao mesmo tempo diz que ele teve uma 

avaliação abaixo da média do grupo. 

 

 Muitos líderes empresariais, que atuam mais 

no modelo absolutista, tem regras claras, são 

consistentes (na premiação e na punição), e são 

aceitos e respeitados por seus subordinados, 

principalmente quando há um reconhecimento forte 

do grupo que a situação competitiva exige tal 

postura. 
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2) O líder representativo 

 

 Denominaremos de líder representativo aquele 

que representa um grupo de acionistas, ou detém um 

mandato. Nesse caso não tem poder absoluto, tendo 

que negociar objetivos e até estratégias com os 

mandatários. 

 

 A questão central nesse caso é o grau de poder 

e autoridade que possui. 

 

 Ichak Adizes em seu livro “O Ciclo de Vida 

das Organizações” definiu poder como a capacidade 

de recompensar e punir e autoridade como a 

capacidade de alocar os recursos escassos da 

organização, decidir, por exemplo, sobre 

investimentos, etc. 

 

 Max Weber (no âmbito da sociologia) definiu 

o poder como a probabilidade de impor a própria 

vontade, dentro de uma determinada relação social, 

ainda que contra a vontade do sujeito passivo. 

 

 É crítico também nesse caso o processo de 

relacionamento do líder com o grupo de 

mandatários, porque a implementação do plano 

estratégico é usualmente de longo prazo. 
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 Tomemos por exemplo uma empresa de 

consultoria, auditoria ou constituída por um grupo 

de profissionais liberais, onde o “Conselho” que 

decide seja composto por quinze a vinte quotistas 

(partners), e que o poder seja difuso. 

 

 Nesse caso o principal líder executivo da 

empresa terá mais dificuldades de implementar o 

plano estratégico de longo prazo, em função da 

referida difusão de poder, marchas e contra marchas 

que acarretam disputas intestinas eventuais, por 

conta das oscilações das condições externas e 

internas do negócio a curto prazo. 

 

 Esse também pode ser o caso de associações 

de profissionais liberais desde empresas de saúde, 

com vários médicos acionistas, advogados, 

contadores, publicitários, administradores, até 

outros profissionais liberais, e não apenas auditores 

e consultores. 

 

 Usualmente os “partners” (sócios que além de 

acionistas tem um papel executivo) têm poderes 

iguais e são em grande número, o que complica o 

processo decisório. 

 

 O grande risco é o imobilismo, o plano 

estratégico ficar meio que sem dono, as principais 

ameaças e oportunidades externas não são de 

ninguém, e no final o negócio sofre e se torna 



 

 43 

vulnerável, enquanto essa questão da liderança não 

é entendida e superada. 

 

Vale ainda um comparativo com o corpo 

humano: onde se situa a mente no caso do corpo 

humano? – Por certo que não é no cérebro. A mente 

é local e não-local (ver, por exemplo, o excelente 

livro de Amit Goswami – O Universo 

Autoconsciente). O fígado toma inúmeras decisões 

sem consultar o cérebro, ou atua informando o corpo 

para ativar certos hormônios, e assim por diante. 

 

A mão e o braço agem quase sempre por 

reflexo, ou seja, instantaneamente, e se não for 

assim podemos morrer num acidente em poucos 

segundos. 

 

 Assim sendo a mente é individual e coletiva, 

localizada e não-localizada e (vale reforçar 

novamente) aqui está um dos desafios centrais para 

o sucesso na implementação do plano estratégico. 

Entender e praticar o conceito de mente-corpo (e 

também de respiração) dentro da organização. 

 

 

 

3) O líder fraco 

 No terceiro caso temos a situação de um líder 

fraco, que detém pouco poder e autoridade, sendo 
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que a delegação por parte dos mandatários é confusa 

e difícil.  

 

 A situação do líder representativo fraco vinha 

ocorrendo infelizmente na maioria dos casos de 

unidades de negócios (Strategic business units - 

SBU’s) das empresas, durante a década de oitenta e 

noventa do século XX. 

 

 Como é possível obter sucesso na SBU 

enquanto por um lado seu líder direto procura ser 

guiado pelos clientes e pelo mercado, e de outro o 

seu chefe (ou em casos piores “seus chefes”) não 

delega autoridade, e opera a partir de outros 

conceitos, que não a vontade dos consumidores e 

clientes? 

 

 Dirão muitos que o poder não é delegável de 

cima para baixo, mas em grande parte obtido a partir 

das bases para cima.  

 

 Essa afirmação tem muito de verdadeira na 

unidade de negócio, e são vários os exemplos em 

que líderes inspiracionais e motivacionais 

conseguiram sucesso com o amplo apoio de seu 

pessoal. 

 

 Por outro lado a distância entre o líder da 

corporação e a realidade do negócio de cada 

unidade estratégica tende a ser muito maior, e aqui 
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reside a causa do enfraquecimento do líder (exceção 

nos casos de incompetência própria), e a causa da 

falência da grande corporação, burocrática e 

centralizada, com inúmeros níveis organizacionais e 

grande distância do centro de decisão (superior) dos 

consumidores e dos clientes. 

 

 Outra situação de líder enfraquecido pode ser 

aquela na qual temos a figura de um líder aparente 

de um determinado negócio (gestor) e acima dele o 

dono do negócio (também atuando como eminência 

parda da gestão e muitas vezes como eminência 

nada parda). 

 

 Grande parte das vezes nesses casos o gestor 

não tem poder estratégico, sendo na verdade um 

gestor operacional. 

 

 O risco aqui reside na dissociação entre o 

gestor e o estrategista do negócio (usualmente o 

dono) e não raras vezes ou cai o gestor, ou quebra o 

negócio, ou ambos. 

 

 Uma questão ainda não devidamente 

equacionada em algumas empresas brasileiras é a 

falta de participação societária dos diretores na 

empresa em que trabalham, criando uma dissociação 

de interesses quanto a objetivos operacionais e 

estratégicos, tanto a curto quanto a longo prazo, 

entre donos e gestores. 
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 As empresas brasileiras modernas, com muitos 

exemplos na área bancária, de serviços e outros 

estão adotando soluções inovadoras nesse sentido, 

permitindo que gestores e donos tenham interesses 

mais convergentes quanto à empresa e seus 

resultados esperados. 

 

 A liderança máxima da empresa (ou da 

unidade de negócios) é a responsável pela 

formulação, condução do plano estratégico e pelos 

seus resultados.  

 

 

 

Criar, implementar e controlar 

 

 Ser responsável pela condução não significa 

fazê-lo sozinho, ou de modo arbitrário. 

 

 Coloquem-se quinze pessoas em uma sala e da 

discussão de idéias resultará a melhor idéia a ser 

posta em prática. 

 

 De quem foi a melhor idéia? - não é relevante. 

A discussão em grupo sempre gera melhores idéias. 

Traga suas idéias e vamos debater. 

 

 De quem é o crédito? - não é importante. Você 

quer crédito para quê? -  Quem decide sobre a 
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melhor idéia? - o grupo, a maioria, com base no 

sentimento de “diké”. 

 

 A decisão pode ser também de quem detém o 

poder. Assim, o que ocorre de fato é a utilização do 

grupo para afinar as próprias idéias. 

 

 Quem colocará a idéia em prática? - Um dos 

membros do grupo. 

 

 E se ele não acreditar que aquela é a melhor 

idéia, ou se ele for qualificado para implementar 

uma idéia sub-ótima, ou um pouco diferente? 

 

 Pode também ocorrer que realmente trata-se da 

melhor idéia, mas não para a realidade, que o 

implementador conhece mais do que ninguém. 

 

 Qual a alternativa?- Por que um decisor 

isolado teria uma idéia melhor que o grupo? 

 

 Porque ele é um especialista, porque vive o 

problema de perto, tem mais conhecimento que os 

demais, e porque vai implementar a idéia. 

 

 Pode ser também que seja um gênio, ou que 

tenha mais intuição, criatividade e percepção que os 

demais. 
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 Como vamos nos assegurar que temos um 

colaborador com mais percepção ou um visionário 

maluco, que levará tudo à ruína? 

 

 O teste da realidade resultará em três 

possibilidades: A ruína com o maluco, grandes 

resultados com o mais capaz e a mediocridade com a 

média do grupo. 

 

 Depois dos fatos é fácil. Como antever? - Qual 

o modelo superior? 

 

 Não existe modelo superior. O que existe é a 

opção política de quem detém o poder. Os demais 

seguem o bom senso. 

 

 O que é deter o poder? - Impor a própria 

vontade em uma relação. Não é negociar. É impor. 

Pode até dar-se o luxo de impor a própria vontade 

melhorada pelas idéias dos outros. Temos aí um dos 

atributos do déspota esclarecido. 

 

 Na história temos o socialismo de um lado e o 

capitalismo de outro. Um prega a superioridade do 

coletivo, o outro do indivíduo. 

 

 Para criar, realizar o novo, desbravar, romper, 

temos que glorificar o indivíduo, não o grupo. 

 



 

 49 

 Para organizar melhor, sedimentar, distribuir 

os benefícios coletivamente o grupo é superior ao 

indivíduo. 

 

 O ato de criar e construir pode levar ao 

excessivo egocentrismo, que no limite é destrutivo e 

nada criador (Setembro de 2008 – Estados Unidos 

da América). 

 

 Assim, é necessária na vida da empresa essa 

tensão entre o criar, o construir e o organizar e 

controlar através do grupo. 

 

 A questão é a arte de conduzir a referida 

tensão. Socializar a criatividade é impossível. O 

grupo não cria nada além da média e da 

mediocridade. 

 

 Exaltem-se o artista e o criador! Libere-se a 

criatividade dos indivíduos. Valorize-se a inovação. 

 

 Por outro lado temos o risco do criador 

egocêntrico, que cria a ruína, que pode destruir a 

empresa, e não necessariamente agir em benefício 

do grupo, da empresa em si mesma. 

 

 Assim sendo é necessário algum tipo de 

controle e de cerceamento, que assegure o interesse 

da empresa sobre o indivíduo. 
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 Quando esse cerceamento ocorre através de 

valores éticos compartilhados, ocorre a liberação 

pela disciplina. 

 

 O indivíduo e a empresa ganham liberdade. 

 

 Quando o controle e o cerceamento é 

manipulador, é um jogo baixo do poder pelo poder, 

sem considerar a empresa, desaparece a esperança. 

 

 Será um empreendimento medíocre, incapaz 

de recriar-se e condenado à morte. 

 

 O mestre budista Gustavo Pinto uma vez 

contou que no Japão os monges decidiram construir 

um templo que fosse eterno.  Construíram-no de 

palha de arroz e materiais perecíveis, que requeriam 

que de tempos em tempos fosse construído de novo. 

 

 Para isso era necessário que os monges se 

reunissem de novo, que a idéia que os unia, seus 

valores e filosofia continuassem vivas, e que a 

disciplina fossem praticada.  Enquanto isso 

ocorresse haveria templo, haveria uma manifestação 

material, que poderia ser eterna, pelo menos 

enquanto durasse a raça humana. 

 

Alinhar valores entre a organização e o 

indivíduo para o crescimento de ambos é uma arte e 
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uma prática que pode levar à execução mais eficaz 

do plano estratégico. 

 

Essa é uma tarefa complexa: requer a 

identificação dos valores organizacionais, dos seus 

desafios éticos, e do esclarecimento dos valores e 

desafios éticos de cada colaborador. Requer ainda 

uma “negociação” entre ambos – indivíduo e 

organização visando o crescimento e qualidade de 

vida dos indivíduos de um lado e a formulação e 

implementação de planos estratégicos bem 

sucedidos de outro. 

 

As três virtudes do líder 

 

 O líder máximo de uma empresa tem que 

reunir pelo menos três virtudes para, ao mesmo 

tempo, ser seu estrategista: ele tem que ter 

sabedoria, sinceridade e coragem. 

 

Sabedoria 

 

 Existe um ditado assim: “quem pensa que 

sabe, mas não sabe é um tolo, evite-o; quem sabe 

mas não sabe que sabe é um coitado, ajude-o; quem 

não sabe e sabe que não sabe é um ignorante,ajude-o 

também; e quem sabe e sabe que sabe é sábio, siga-

o.” 

 



 

 52 

 O líder conhece (e pratica) todos os aspectos 

chave que condicionam o seu negócio e está 

consciente desse conhecimento. Não hesita, não tem 

dúvidas sobre seu conhecimento. Aquele que sabe, 

mas não sabe que sabe não está plenamente 

consciente de seu conhecimento e, portanto, não 

inspirará confiança para ser seguido.  Não poderá 

ser um líder. 

 

 Sabedoria em sânscrito significa “prana”, 

sendo resultado da interação corpo-mente. Tornamo-

nos sábios fazendo e conscientizando, nem só um ou 

outro – ambos. A experiência da linha de frente 

conta muito. 

 

 As pessoas seguem aqueles que inspiram 

confiança, que demonstram intimidade com o 

caminho a percorrer, que já estiveram lá, que 

visitam regularmente o front e os soldados, que 

sabem onde querem chegar, que podem nos falar da 

terra prometida, que inspiram sonhos, que são 

motivacionais, que elevam paixões, que tem uma 

causa a propor. 

 

 A sabedoria advém ainda de o líder seguir a 

Lei Moral Máxima da empresa, como se verá 

abaixo. Obtém assim discernimento para tomar 

decisões. 
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 É desejável que a Lei Moral Máxima das 

empresas ampare-se no conhecimento, na filosofia e 

nas artes. É o que vemos ocorrer nas empresas de 

modelo de gestão mais avançadas. 

 

 Na Babilônia SA não temos “lei moral 

máxima”. Você já viu algum dirigente da Babilônia 

SA dizer publicamente (por exemplo, declarar no 

Jornal Nacional) que se compromete publicamente 

com o império da lei, dos bons costumes e da ética? 

 

 Os conhecimentos do líder devem advir 

principalmente de sua proximidade com os clientes 

do negócio, de modo que tenha claros os requisitos 

fundamentais de satisfação determinados por eles. 

 

 Os clientes preferenciais são os nossos 

consumidores finais, entretanto nossos canais de 

distribuição também têm requisitos de satisfação, 

que também tem que ser entendidos. 

 

 Temos que conceituar nosso negócio a partir 

dos consumidores finais, mas também para os 

nossos parceiros comerciais (nossos distribuidores). 

 

 Também são clientes relevantes os acionistas, 

os colaboradores internos e externos, o governo, a 

sociedade local, e em sua forma mais ampla. 
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 Os resultados esperados por cada um desses 

clientes em relação ao negócio devem ser 

claramente especificados, bem como as prioridades 

em cada caso e no conjunto. 

 

 Nas modernas empresas uma boa parte do 

rendimento anual do dirigente máximo bem como da 

diretoria está vinculado ao grau de satisfação dos 

seus clientes, sejam eles consumidores finais ou 

outros públicos. 

 

 O Conselho de Administração deveria nesse 

caso atribuir regras e pesos à satisfação de cada um 

dos públicos (clientes externos e internos) a ser 

satisfeito. 

 

 A prioridade é satisfazer o consumidor final, 

sem o que não há negócio.  

 

 Em seguida satisfazer ao canal(ais) de 

distribuição (que  é um cliente relevante), sem o que 

os produtos não chegam ao consumidor final. 

 

 Satisfazer também aos colaboradores internos 

e externos, sem o que não podemos produzir e 

vender os bens e serviços a que nos propomos. 

 

 Pagar os impostos devidos como empresa-

cidadã e como contribuinte social vem a seguir. 
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 Por último, porém não com pouca importância, 

satisfazer aos acionistas, que investem no negócio 

com expectativas de resultados. 

 

 É fundamental que cada empresa estabeleça 

sua lista de prioridades, de modo que nos momentos 

de crise e de dificuldades existam regras claras para 

saber quem arca com que parte do sacrifício, e que 

nos momentos de bonança o retorno de cada um seja 

proporcional ao risco assumido. 

 

 O conhecimento do negócio não é apenas 

interno à empresa. Está relacionado com o ambiente 

e com a indústria de atuação, incluindo uma visão 

tecnológica mais ampla da indústria, conhecimentos 

funcionais, conhecimentos econômico-financeiros 

tanto da indústria quanto da empresa em particular. 

 

 Diz respeito ainda a conhecer a competição e a 

cadeia de valor dos principais competidores. 

Conhecer também as empresas de referência 

(benchmark) em sua área de atuação. 

 

 É fundamental hoje ter uma perspectiva 

internacional e nacional tanto em sua indústria 

quanto em correlatas. 

 

 Deve buscar também uma visão dos principais 

processos da empresa que cruzam várias funções, 

assegurando uma perspectiva multifuncional em sua 



 

 56 

atuação. O líder da empresa não pode carregar sua 

“origem funcional” para sempre e olhar tudo com 

esse velho par de olhos. 

 

 Peter Block em seu livro “The Empowered 

Manager, Positive Skills at Work” afirma que: 

 
 “Quanto mais opções econômicas um consumidor 
tiver, maior a influência das variáveis psicológicas no seu 
comportamento de compra. 
 
 Quando existir opções para o consumidor haverá 
competição. 
 
 Ganhar vantagem competitiva sustentada requer 
satisfazer as necessidades do consumidor, e não moldá-las 
pelos produtos e serviços que oferecemos. 
 
 Isso requer que as empresas encontrem maneiras de 
considerar os consumidores em seu processo decisório. 
 
 O negócio, a empresa, e todos os seus colaboradores 
devem ser capazes de endereçar o mundo através das lentes 
coletivas de seus consumidores. 
 
 Isso é o que significa ser dirigido pelo consumidor.”  

 

 Vale ainda lembrar que entender de fato o que 

o consumidor quer é uma tarefa muito árdua, e faz 

toda a diferença entre uma organização bem 

sucedida ou não.  Nem sempre (infelizmente) 

pesquisa de mercado trás todas as respostas na busca 

do entendimento do consumidor, e quando isso 

ocorre nem sempre gera uma vantagem competitiva 

sustentável por muito tempo. 
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Pergunte ao Steve Jobs se ele fez pesquisa de 

mercado para desenvolver o I-pod e a resposta será 

certamente não. Isso atrairia os competidores antes 

do produto surgir no mercado. 

 

 Pergunte ao Luiz Seabra da Natura se ele fez 

pesquisa de mercado para posicionar a Natura 40 

anos atrás como uma empresa comprometida com a 

beleza verdadeira das pessoas (e não com a beleza 

de Hollywood vigente na época) e ele nos dirá que 

se inspirou na Grécia e na antiga sabedoria dos 

filósofos, e não na realidade de curto prazo vigente 

no mercado. 

 

 Vale ainda lembrar os ensinamentos de 

marketing de James Kilts do Centerview Partners de 

Chicago, um dos principais responsáveis pela 

recuperação da marca Gillette (dentre tantas outras) 

que no final foi vendida à P&G por cerca de US$ 57 

bilhões: “Em Chicago aprendi a ser bastante 

analítico, absorver tantos fatos quanto possível e 

depois disso extrair uma direção e por último 

conclusões,  partindo desses fatos.” 

 

 Traduzindo isso de modo muito simples é o 

seguinte: a moderna computação associada às 

modernas técnicas de pesquisa de mercado tem feito 

mais pelo marketing nos últimos anos que todo 

“achismo” de todas as gerações anteriores. Isso não 
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pode ficar fora da equação decisória de nenhum 

líder que se preze. 

 

 O livro do James Kilts “Doing What Matters: 

How to Get Results That Make a Difference – The 

Revolutionary Old School Approach” (Crown 

Business – Random House- NY - ISBN 978-0-307-

35166-1) é uma grande ferramenta para essa nova 

abordagem . “Existe muita generalização sobre os 

consumidores que todos se gabam de fazer, mas o 

que você realmente tem que fazer é entender como o 

consumidor pensa no contexto de sua categoria de 

produto. Isso requer um bom trabalho analítico, e 

pesquisas qualitativas e quantitativas.” (J.Kilts). 

 

 

Sinceridade 

 

 O segundo requisito fundamental do 

estrategista é a sinceridade de propósitos. 

 

 O estrategista tem que ser transparente e claro 

no processo de implementação do plano, junto 

àqueles dirigentes, gerentes e colaboradores que o 

auxiliarão na implementação, e junto a toda a 

organização. 

 

Na fase de formulação das estratégias, os 

pensamentos do líder devem ser, de preferência, 

impenetráveis. 



 

 59 

 

 Entretanto, durante a fase de implementação, a 

sinceridade, a transparência, a clareza, tem que 

permear integralmente a execução do plano, de 

outra forma não conquistará adeptos, nem ganhará 

confiabilidade. 

 

 A questão da transparência do líder junto aos 

liderados está associada à ética do dirigente. A 

palavra grega “ethos” tem o sentido de caráter. 

 

 Assim sendo a falta de virtude do dirigente 

pode não ter origem na falta de conhecimento, ou na 

falta de coragem, porém na inadequação do caráter, 

ou da ética. 

 

 “O caráter do homem é o seu destino” segundo 

Heráclito, sendo essa uma das bases da tragédia 

grega. 

 

 Deparamo-nos também, na questão da 

transparência, com a arte da revelação. Ter planos 

impenetráveis na fase de formulação, e total 

transparência na implementação. 

 

 A arte da revelação deve ser exercida 

internamente junto aos colaboradores. 

 

 Junto aos competidores exercitaremos a arte 

da dissimulação de propósitos. 
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 Os relatórios anuais das empresas americanas 

de capital aberto revelam muitos detalhes 

estratégicos das referidas empresas. O mesmo não 

ocorre com as empresas de capital fechado em geral, 

que não tem a obrigatoriedade de reportar nada 

externamente. 

 

 Na Babilônia SA é diferente; ora o plano é 

pela direita, ora é pela esquerda, e tudo é uma 

questão de tática e oportunismo. Não podemos ser 

rígidos e permanecer engessados! O Estado do 

Bolso sem Fundo é muito dinâmico, está sempre 

mudando e nesse caso os gestores alegam que não 

tem plano estratégico que resista e assim sendo não 

se pode planejar com seriedade. 

 

 Na Babilônia existem também os famosos 

“balões”, ou seja idéias que alguém soltou, e vamos 

ver se decolam ou não. Caso decolem, vamos nessa, 

que emplacou. Caso contrário, quem soltou o balão 

ninguém sabe, ninguém viu! 

 

 A alternativa à transparência de propósitos na 

fase de implementação é a não revelação, de modo 

que só o líder sabe o que quer atingir e onde 

pretende chegar. 

 

 Voltemos ao Steve Jobs e à criação do I-pod. 

O Steve não revelou tudo para todos seus liderados. 
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Revelou por partes, de modo muito inteligente, de 

modo que só uns poucos tinham uma idéia mais 

próxima do final, onde ele queria chegar. Observe a 

arte da revelação que isso requer. 

 

 Nesse caso como empolgar os colaboradores 

para atingir metas e objetivos ? Como reter talentos 

gerenciais? Como criar e desenvolver uma 

organização de aprendizagem? Como criar 

vantagens competitivas sustentadas, a partir de 

recursos humanos diferenciados? 

 

 Como crescer e superar a fase adolescente dos 

negócios? 

 

 Os professores Gary Hamel e Prahalad nos 

ensinam que: “Uma ameaça que todos percebem 

mas que ninguém comenta cria mais ansiedade que 

uma ameaça que foi claramente identificada, 

constituindo-se no ponto focal dos esforços da 

empresa inteira”. 

 

 Essa é uma razão que honestidade e humildade 

da parte do topo gerencial pode ser o primeiro 

requisito da revitalização.” 

 

 Sem sinceridade (e sem transparência) não 

podemos chegar ao conhecimento da  realidade do 

negócio, e de suas verdades. 
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 A sinceridade e a transparência são requisitos 

para a humildade, e essa é considerada na China (de 

Sun Tzu) a última virtude para o conhecimento da 

verdade. 

 

 A humildade é a arte de compreender aquilo 

que é, como é, sem lentes de interpretação. 

 

 Daí a importância da alta cúpula viver perto de 

seus clientes, trabalhar um pouco atrás do balcão 

com eles, sentir e viver os mesmos momentos de 

alegrias e de agruras, no dia-a-dia do negócio, onde 

ele realmente ocorre. 

  

 A sinceridade e a transparência também 

ajudam formar e gerenciar equipes, delegar, dar 

poder aos colaboradores, bem como o crescimento 

da empatia e da influência interpessoal. 

 

 Assim sendo a sinceridade e a transparência 

existe naqueles que gostam de gente e respeitam as 

pessoas, valorizam os outros e a si próprios, que se 

amam e amam ao próximo, que estão de bem com a 

vida. 

 

 O conhecimento é racional, diz respeito à 

mente. A sinceridade e a transparência são valores 

morais e éticos.  
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 A transparência e a sinceridade também são 

valores do coração, da sensibilidade, e não 

puramente racionais. 

 

 A coragem, como veremos, também tem um 

fundo moral na sua expressão mais elevada. Ela 

vale-se das emoções, mas não é liderada pelas 

emoções. 

 

 O cavalo puxa a carroça, mas o cocheiro a 

dirige. 

 

 A sinceridade e a transparência estão mais 

associadas às palavras confiança, aprendizagem, 

experimentação, cooperação, compromisso mútuo, e 

muito pouco às palavras controle e conformação. 

 

 A sinceridade e a transparência estimulam a 

iniciativa e a responsabilidade, o mesmo ocorrendo 

com o conhecimento do negócio, e com a coragem. 

 

Coragem 

 

 O último requisito é a coragem. É preciso 

ousar mudar. É necessário tomar riscos calculados. 

Optar é preciso. É necessário inovar.  Apenas 

aqueles que têm coragem ousarão mudar, tomarão 

riscos calculados, inovarão, agirão de forma precisa 

na hora correta.  
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 A palavra grega aríete tinha o sentido original 

de bravura no campo de batalha, e pode ser 

associada ao Deus da Guerra Áries. 

 

 A única coisa certa é a mudança, e com ela 

crescem as incertezas. O líder deve escolher entre 

alternativas nem sempre claras, nem sempre óbvias. 

Tem que ter intuição e sensibilidade. 

 

 Na perseguição de objetivos e na formulação 

de estratégias existe muito de heroísmo, de 

determinação e luta para construir uma visão 

almejada. 

 

 No momento da derrota sempre surgirão 

alguns mandatários, e diversos outros tipos de 

abutres, para pedir a cabeça do líder, e apontar suas 

inabilidades. 

 

 Líderes enfraquecidos (pelos mandatários ou 

por sua própria atuação) não podem ser corajosos, 

pelo contrário tornam-se hesitantes, muitas vezes 

imobilizados. 

 

 Vencer a batalha competitiva requer coragem 

para tomar decisões difíceis. 

 

 Fazer uma alteração radical junto ao canal de 

distribuição. Entrar em uma parceria tecnológica 

com diversos riscos. Adquirir uma subsidiária no 
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exterior. Mudar radicalmente a organização formal 

da empresa. 

 

Fatores chaves para a mudança 

 

 Há alguns anos atrás a General Electric 

resolveu investigar e resumir toda a literatura sobre 

os processos de condução de mudanças em 

ambientes organizacionais tendo resultado a lista 

abaixo de sete fatores chaves para a condução 

desses processos, do ponto de vista do líder e 

condutor : 

 

(1) exerça a liderança na condução do processo;  

 

(2) mantenha o foco na ação - estabeleça um senso 

de urgência e estresse que permeie a organização, a 

partir de objetivos claros a serem atingidos; 

 

(3) estabeleça uma visão compartilhada - fale do 

futuro desejado, de onde e o que queremos atingir, e 

porque isso é importante para a organização; 

 

(4) gere compromisso e mobilize o compromisso por 

parte de todos os colaboradores, começando pelo 

topo da pirâmide, descendo sistematicamente para 

todos os níveis organizacionais; 
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(5) controle seu progresso em direção aos objetivos 

estabelecidos - Diz respeito à mensuração e ao 

acompanhamento de nossa evolução; 

 

(6) incorpore a mudança em seus sistemas e 

estrutura - É importante para a consolidação do 

processo, para que o mesmo passe a representar um 

novo paradigma, uma nova fonte de referência 

organizacional. 

 

(7) mude a maneira que você muda - que implica 

repensar a maneira como pensamos e consideramos 

os desafios e problemas de nossa indústria, de nosso 

negócio. Significa romper nossos próprios 

paradigmas, e propor novos paradigmas em nosso 

campo de atuação. 

 

 Crescer em coragem favorece tomar riscos 

calculados no processo decisório; aumenta a 

agilidade mental voltada para o aprendizado 

constante; aumenta o grau de compromisso com a 

inovação; a disposição para a mudança e a energia 

pessoal. 

 

 O comandante ideal reúne um misto de cultura 

e dureza, características essas daqueles que 

desbravam, rompem, e fazem as coisas acontecerem. 

 

 Medusa, uma das Górgonas, é aquela que 

comanda, que reina, que assume com autoridade as 
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medidas apropriadas, e que está associada à 

mediação, moderação e meditação, como nos ensina 

o mestre Junito Brandão. 

 

 Perseu decapitou Medusa e recolheu o sangue 

que escorreu do pescoço do monstro, que tinha 

propriedades mágicas. 

 

 O que fluía da veia esquerda era um veneno 

mortal e instantâneo, enquanto o que fluía da veia 

direita era um remédio salutar, capaz de ressuscitar 

os mortos. A agressividade (sozinha) é mortal, mas 

temperada (domada) pela sabedoria pode se tornar 

coragem, liderança, ação apropriada. Cortar a 

cabeça da Medusa para descobrir o segredo pode 

não funcionar. 

 

 A carência (em variados graus) dessas três 

virtudes combinadas com harmonia (sabedoria, 

sinceridade e coragem) gera, dentre muitas outras 

dificuldades para o líder, sua prisão em paradigmas 

mentais insuperáveis, que dificultam e impedem a 

gestão do processo de mudança da empresa. 

 

 Nas palavras de Jerry Zaltman
“Os indivíduos possuem um conjunto integrado de 
pressupostos, expectativas e regras de decisões... testes da 
realidade e quadros de referência, que constituem lentes de 
visão. 
 



 

 68 

 Essas lentes são geralmente criadas com base no 
conhecimento existente e usualmente nos levam a descobrir o 
que queremos. Essa é a lei das lentes. 
 
 Nós desenvolvemos uma zona intelectual de conforto. 
Um lado dessa zona faz fronteira com as surpresas negativas, 
e o outro com as surpresas positivas. 
 
 Informações que estão fora de nossa zona de conforto 
serão recebidas com surpresa e tenderão ser rejeitadas, e 
pouco importa se essas surpresas são positivas ou negativas.” 

 

 

 O líder máximo da empresa tem que ser 

reconhecido por todos os colaboradores da empresa 

como virtuoso (sabedoria, sinceridade e coragem) e 

capacitado a conduzir a empresa rumo ao seu futuro 

desejado. 

 

 Sócrates chegou à proposição de que a 

coragem, por ser uma virtude, também era 

conhecimento. 

 

 Aristóteles contra-argumentou que em 

primeiro lugar vem a coragem do cidadão (e não do 

soldado profissional), sendo essa a que mais se 

assemelha à verdadeira coragem. 

 

 A coragem para Aristóteles estava no ponto 

médio entre a covardia e a imprudência. 

 

 A coragem do cidadão era superior à do 

soldado profissional porque a coragem do cidadão 
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se originava de compartir valores, dos sensos de 

“aidos” e “diké”; valores pelos quais poderia morrer, 

enquanto o soldado profissional, não compartindo 

valores capitulava nas situações mais difíceis. 

 

 A coragem decorre da convicção de se estar 

fazendo algo necessário. Diferente da audácia, que é 

instintiva e compulsiva, estando muita vezes 

associada à ira, essa última filha do medo e da 

insegurança. 

 

 Aqueles que formam soldados em suas fileiras 

organizacionais impõem valores e princípios. 

Aqueles que formam cidadãos compartem valores e 

princípios, tendo assim aliados profundos e não 

apenas soldados profissionais. Para isso é necessária 

a negociação dos valores importantes para o 

indivíduo e a busca de alinhamento desses valores 

com os valores organizacionais. 

 

 Agesilao, o Grande, dizia seguidamente que 

convinha que o governante fosse superior ao 

governado não em uma vida fácil, mas em fortaleza 

e valentia. 

 

 Agesilao quando criança, em uma competição 

de ginástica, foi designado ocupar um lugar sem 

distinção, apesar de já estar destinado a ser rei, 

dizendo então: “Demonstrarei que o lugar não 
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distingue os homens célebres, mas os homens aos 

lugares.” 

 

Os verdadeiros líderes empresariais fazem 

tudo para que seus comandados os vejam com um 

Agesilao moderno, menos na Babilônia SA onde 

gastar o dinheiro alheio de todas as formas possíveis 

e ter vida fácil é o valor máximo reinante. 

 

 
Faltas Pelas Quais o Líder Máximo é 

Responsável 

 

Atacar um competidor mais forte e bem 

organizado. 

 

 Servir clientes atuais em segmentos que já 

atuamos não coloca usualmente nossa empresa em 

posição de ataque aos nossos competidores diretos. 

O ataque surge quando consideramos servir novos 

segmentos, novos clientes, ou entrar em novos 

negócios. Nesses momentos é que a análise da 

competição se impõe, com mais força. 

 

 Devemos entender, nos casos de 

implementação de estratégias ofensivas, quem são 

nossos competidores frontais, mais perigosos, 

diretos, fortes e bem organizados, separando esses 

competidores críticos dos demais. 
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 É preciso avaliar os competidores quanto aos 

seus métodos e disciplina, lei moral, pontos fortes e 

fracos, estratégias percebidas. diferenciais 

competitivos, tecnologia disponível, qualidade dos 

recursos humanos e sua motivação, imagem de 

marca no mercado, recursos financeiros, satisfação 

de seus clientes e distribuidores, competitividade de 

custos e/ou diferenciação de serviços, como alguns 

exemplos a considerar. 

 

Gerar a insubordinação fazendo que os 

colaboradores de níveis mais simples da 

organização sejam fortes e que os diretores e 

gerentes sintam-se enfraquecidos. 

 

 Muitos altos dirigentes adotam a norma salutar 

de aproximar-se dos colaboradores de diferentes 

níveis hierárquicos, independente de graus, visando 

uma comunicação fácil, direta, que permita 

compartilhar valores, crenças, que permita ouvir 

ansiedades e expectativas, que possibilite medir o 

impacto de muitas ações intra-organizacionais, 

avaliar o moral e o grau de satisfação, enfim, evitar 

o isolamento da cúpula, na torre de marfim. 

 

 Sabemos ainda que a estrutura hierárquica 

dificulta o espírito empreendedor, nos vários 

colaboradores do grupo, independente de níveis. 
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 Assim tanto o nível mais alto da organização 

quanto a empresa necessitam vitalmente de 

processos que facilitem a identificação de boas 

idéias, dos empreendedores, da renovação, do 

questionamento permanente sobre como fazemos as 

coisas. 

 

 Esses contatos precisam ser feitos com arte, 

visando não gerar a insubordinação, e a conseqüente 

destruição organizacional. 

 

Gerar o colapso fazendo que os diretores e 

gerentes sejam todo-poderosos e o nível mais 

simples da empresa nada possa. 

 

 É a situação oposta na qual toda a relação e 

comunicação da alta liderança ocorre através dos 

diretores e gerentes, e nenhuma via os demais níveis 

organizacionais. 

 

 Os canais formais passam a ser a única via de 

comunicação, e os informais não ganham peso. 

 

 Vale comentar aqui a questão das diferenças 

culturais estudada por André Laurant (INSEAD) e 

outros: 

 

 A cultura da escola americana (que 

denominaremos de “azul”) é mais focada na 
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hierarquia e nas relações formais entre os níveis 

hierárquicos (dentre muitos outros atributos). 

 

 A cultura européia (que denominaremos de 

“verde”) dá mais relevância às relações informais, 

às pessoas, menos aos cargos. 

 

 Conta um desses casos de negócios, que um 

americano foi designado para chefiar um grupo de 

franceses, após a fusão entre duas empresas, uma 

americana e a outra francesa, e que um francês foi 

designado para chefiar um grupo de americanos   

(em áreas diferentes). 

 

 A confusão foi total. O americano não 

entendia aquele grupo de franceses. Para tudo 

queriam saber a opinião dele, e os colocava porta a 

fora. “Não decidiam nada sozinhos. Compromisso 

com o tempo? - era meio difuso...” 

 

 O chefe francês passou apuro igual ou pior. Os 

americanos não perguntavam nada a ele. Queriam 

trazer decisões quase prontas, mostrar iniciativa, 

queriam muita autonomia. “ Time is money”- 

tinham uma relação com o tempo quase 

matemática... 

 

 O caso vai muito longe, mas as lições que nos 

interessam são breves: 
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1. Faça um reconhecimento da cultura que 

predomina em sua empresa (“azul ou verde”) 

antes de agir. 

 

2. Empresas mono-culturais apresentam maior 

uniformidade e menor risco, estão usualmente 

mais na média de desempenho da indústria a que 

pertencem, mas aquelas que se destacam sabem 

(de verdade, não só na teoria) administrar melhor 

a questão da diversidade cultural. 

 

3. O dirigente de uma empresa “azul” tem que ser 

“azul” e vice-versa com os “verdes”, respeitadas 

as diversidades culturais no grupo ( mas nunca 

entre o topo dirigente e o grupo como um todo). 

 

 Ninguém é cem por cento “azul” ou “verde”. 

Existem diversos matizes, mas com predominância 

de um traço cultural mais forte. 

 

 Em geral os gerentes e dirigentes formados na 

escola americana de negócios são mais “azuis”, 

enquanto os de origem européia (principalmente 

francesa) são mais “verdes”. 

 

Gerar a ruína da empresa, deixando que cada 

área combata os competidores por conta 

própria, enquanto o líder considera que a 

empresa não está em condição de lutar. 
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 O foco e o alinhamento competitivo da 

empresa deve ser estabelecido pela alta direção. Não 

deve ser deixada a cada área em separado definir 

quem combate no mercado por conta própria. 

 

 Em empresas multidivisionais, porém 

atendendo os mesmos clientes finais, esse fator de 

ruína é mais claro. 

 

 Tomemos por exemplo uma empresa que atua 

na área “business to business” (negócio para 

negócio) e industrial, que conte com distintas 

unidades divisionais fabricando produtos e 

prestando serviços em áreas tais como motores, 

transformadores, geradores, turbinas, manutenção 

industrial, e outros bens industriais. 

 

 Diversos competidores divisionais não são 

simultaneamente competidores da empresa como um 

todo, enquanto diversos outros competidores são 

nitidamente competidores da empresa como um 

todo, sem necessariamente serem competidores 

importantes em cada divisão em particular. 

 

 A estratégia competitiva não deve ser 

estabelecida ao nível de cada divisão, mas ao nível 

da cúpula dirigente, ouvindo-se os Gerentes Gerais 

de cada divisão (SBU). 
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 Competidores frontais e relevantes para uma 

divisão ganharão atenção corporativa, enquanto 

competidores corporativos ganharão a devida 

atenção divisional. 

 

Deixar que a desorganização tome conta, porque 

não tem liderança,  não estabelece prioridades 

para as áreas e para os colaboradores diretos, e 

não atribui grande importância à organização 

deixando-a evoluir por conta própria. 

 

 Os colaboradores esperam do líder um senso 

de equidade e justiça, transparência e integridade.  

 

 Eles esperam ainda competência no 

conhecimento do negócio e coragem para tomar 

decisões críticas, como já vimos. 

  

Estabelecer prioridades é fazer escolhas. Tudo 

não pode ser feito ao mesmo tempo e não faz 

sentido. 

  

Muitos profissionais, às vezes ocupando 

posições hierárquicas elevadas não estabelecem 

prioridades, concentram excessivamente as decisões 

e passam a trabalhar  14 a 16 horas por dia, ou mais, 

para permitir que a operação flua. 

 

 Nesses casos não trabalham para viver. Vivem 

para trabalhar. Sacrificam o lazer, respeitam pouco 
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suas famílias e não preparam-se para crescer em 

humanidade. 

 

 Da mesma forma que escravizam a si mesmo 

através do trabalho, gostariam de escravizar os 

demais colegas e subordinados, impondo seus 

padrões estereotipados de comportamento. 

 

 O tempo que dispomos pode ser utilizado de 

quatro formas distintas: Trabalho, lazer, estudo e 

necessidades fisiológicas. 

 

 É necessário equilibrar esses quatro pontos da 

cruz: trabalho - lazer + estudo - fisiologia. 

 

 A organização deve corresponder ao plano 

estratégico que está sendo implementado, e não 

pode evoluir por conta própria. A organização deve 

estar em harmonia com o plano estratégico. 

 

A retração da empresa ou abandono de 

determinados negócios ou segmentos ocorre 

quando o líder não foi capaz de estimar 

corretamente a força dos competidores ou 

negligenciou no colocar as pessoas certas à frente 

de cada projeto.  

 

 Costumo dizer que o sucesso em uma 

empreitada competitiva decorre de dois fatores: Um 
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bom plano estratégico formulado e implementado 

pela pessoa certa. 

 

 Não adianta um bom plano, sem o 

implementador certo. 

 

 Não adianta a pessoa certa sem um plano 

adequadamente formulado para atingir objetivos 

estratégicos. 

 

 O resultado será o abandono desses negócios 

ou segmentos. 

 

 Existem seis maneiras que o líder pode utilizar 

para cortejar a derrota e ser derrotado no mercado: 

 

1. Negligenciar os competidores 

2. Sofrer falta de poder e autoridade 

3. Dar treinamento deficiente à organização 

4. Agir com base em emoções 

5. Não observar a disciplina 

6. Falhar em usar corretamente as pessoas que 

escolheu 

 

 Os testes de um grande líder parafraseando 

Sun Tzu são os seguintes: 

 

 Conhecer a realidade do mercado, do 

consumidor (principalmente como o cliente se 
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comporta em sua categoria de produtos ou serviços 

como nos ensina James Kilts) e sua dinâmica. 

 

 Estimar corretamente a força dos principais 

competidores do mercado 

 

 Adaptar-se às mudanças que ocorrem no 

ambiente 

 

 Habilidade em calcular as dificuldades e 

ameaças externas e os esforços necessários para 

enfrentá-las. 
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A LEI MORAL MÁXIMA 

 

 Está diretamente relacionada ao planejamento 

institucional da empresa. 

 

 Considero que os seguintes elementos fazem 

parte, ou podem ser tratados, no planejamento 

institucional: 

 Razão de Ser 

 Princípios e Valores 

 Missão e Visão 

 Imagem Institucional 

 

 O objetivo da lei moral, segundo Sun Tzu, é 

que as pessoas estejam em total concordância com o 

líder, de modo que o sigam, independente de suas 

vidas, ou de qualquer perigo. 

 

 Na moderna organização empresarial, 

basicamente em função de sua natureza de 

experimento social (a exemplo de um exército, que 

também o é) nos deparamos com a necessidade de 

alinhamento e concordância quanto a propósitos, 

valores, missão e visão. 

 

 Como veremos alinhamento não significa 

pensar igual, havendo muito espaço para o exercício 

democrático. 
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Razão de Ser 

 

 A razão de ser representa o porquê da 

existência de uma empresa. Tem a ver com sua 

vocação ética e social. 

 

 Encarna a essência de seus princípios e valores 

fundamentais. 

 

 É a busca e promoção permanente do Bem 

Estar e da harmonia no mundo para a Natura 

Cosméticos. 

 

 É o compromisso em trazer coisas boas para a 

vida da General Electric, ou o compromisso com a 

qualidade em tudo o que faz da Sony. 

 

 É almejar sempre ser uma “empresa válida” e 

colaborar para que as empresas sejam válidas na 

ética da JCMT Consultores de São Paulo, que presta 

consultoria em marketing industrial. 

 

 Não são simplesmente slogans associados a 

uma marca, ou  frases de efeito. 

 

 São bandeiras éticas verdadeiramente 

empunhadas por algumas empresas diferenciadas. 
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 Não são todas as empresas que tem uma razão 

de ser. 

 

 A grande maioria vê na maximização do lucro 

e de seus resultados econômico- financeiros sua 

grande vocação. 

 

 Essa é sem dúvida a conseqüência de uma boa 

gestão. É necessário e saudável, mas não é 

suficiente para assegurar a vitalidade do negócio a 

longo prazo. 

 

 Antônio Luiz da Cunha Seabra, fundador da 

Natura Cosméticos Ltda. foi um dos primeiros a 

empregar o termo razão de ser de uma empresa, 

mais de trinta e cinco anos atrás, quando fundou a 

Natura. 

 

 Devemos a ele essa contribuição. 

 

 O requisito para uma empresa adotar uma 

razão de ser é uma postura filosófica diante dos 

negócios, que não se inventa ou cria do dia para a 

noite. 

 

 É necessário que a empresa subordine o 

econômico ao ético e ao social, respeitando-se os 

princípios do capitalismo de mercado. 
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 Como a empresa deve comportar-se para 

proceder de maneira justa em todos os meios que 

atua? 

 

 A empresa nesse sentido é vista como um ser 

maduro, e com plena responsabilidade social. 

 

 Todos aqueles que comungam de suas crenças 

e valores essenciais, sejam acionistas, colaboradores 

internos ou externos irmanam-se em sua razão se 

ser. Essa é uma fonte importante de energia e 

identidade para as empresas do século XXI. 

 

 A nossa razão de ser como seres humanos não 

é produzir riquezas materiais. Não vivemos 

exclusivamente para trabalhar e produzir, em que 

pese ser essa uma das quatro formas importantes de 

alocar nosso tempo disponível. 

 

 Trabalhamos e produzimos para viver e 

desfrutar da existência. 

 

 O mesmo ocorre com a empresa. 

 

 Uma empresa saudável produz bens e serviços 

apreciados e valorizados por seus consumidores, e 

assim sendo é lucrativa, mas restringindo-se a isso 

(ao único foco no lucro) falta-lhe então um 

diferencial importante. 
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 Quando isso ocorre a empresa carece daquele 

toque humano e daquela leveza, que está presente 

nas grandes obras de arte. 

 

 Uma empresa que só tem finalidade 

econômica assemelha-se mais a uma máquina, a 

uma engrenagem. Está excessivamente concentrada 

no “valor de troca” dos bens que produz, e menos no 

“valor de uso” junto aos seus consumidores. 

 

 A casa das máquinas impulsiona o navio, mas 

é da sala do comandante que se evita os atóis, que se 

define os rumos, e que se vê a embarcação  

singrando o mar com graça. 

 

 Já se disse que uma empresa existe com a 

única finalidade de dar lucro, e que outros fins 

sociais podem ser melhor desempenhados pelos 

acionistas e colaboradores em separado. 

 

 Uma empresa, entretanto, é uma abstração 

jurídica, e o que existe de fato é seus colaboradores 

em carne e osso, seus sentimentos, suas aspirações e 

frustrações. 

 

 A empresa, a exemplo do cidadão, que vive 

exclusivamente o aspecto econômico dos negócios é 

uma empresa-cidadã alienada. 
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 Exclui-se da realidade social em que está 

inserida. 

 

 Em um país como o Brasil devemos todos, 

empresas e cidadãos, exercer mais diretamente 

nossas responsabilidades sociais, e esperar menos do 

governo, que também nesse aspecto (o das 

contribuições sociais) será sempre menos eficaz que 

a iniciativa privada, ou se preferirem será sempre, 

na área social, mais eficaz quando amparado no 

envolvimento emocional e na  racionalidade da 

iniciativa privada. 

 

 Um exemplo disso são os projetos da 

Fundação Ashoca pelo mundo, incluindo o Brasil, e 

inúmeros outros projetos de organizações não 

governamentais na área social, no Brasil e em outros 

países. 

 

 As pessoas não querem apenas um trabalho e 

uma contribuição econômica em retribuição. 

Querem uma causa justa para abraçar. Querem fazer 

valer sua força coletiva. 

 

 A empresa representa também esse espaço na 

vida das pessoas. 

 

 A empresa não deve ser um lugar que absorve 

energias dos lares da sociedade civil para realizar 
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um intento econômico, e devolver produtos e 

serviços para o consumo (conceito de troca). 

 

 Ela pode e deve retribuir aos esforços e 

energias de seus colaboradores erguendo sua 

bandeira por causas éticas, morais e sociais justas. 

Assim o fazendo devolver energias de boa qualidade 

à sociedade além de usar a energia das pessoas para 

converter em produtos e serviços econômicos.  

 

Princípios e Valores 

 

 A primeira tarefa do líder é estabelecer os 

princípios e valores nos quais acredita, e que 

deverão nortear a organização em todos os seus 

momentos pequenos ou grandes. 

 

 Esses princípios e valores correspondem em 

parte ao que Sun Tzu chama da Lei Moral Máxima, 

que deve governar a todos, inclusive aos 

governantes. 

 

 Seguem abaixo, exemplificando, algumas 

crenças institucionais da Indústria e Comércio de 

Cosméticos Natura Ltda., em grande parte retiradas 

de seu perfil institucional: 

 

“A Vida é um encadeamento de 

relações 
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Nada no universo existe por sí só. Tudo é 

interdependente. 

 

A Vida se manifesta através da 

diversidade 

 

Acreditamos que no cultivo da interação 

entre os diferentes gera-se a energia 

necessária à evolução dos indivíduos, 

das organizações e da sociedade. 

 

A Beleza é uma percepção. Existe 

sempre como potencial do ser humano 

 

A busca permanente do 

aperfeiçoamento é que promove o 

desenvolvimento dos indivíduos, das 

organizações e da sociedade. 

 

Todas as pessoas têm potencial para se 

aperfeiçoar e aperfeiçoar suas ações. 

 

Acreditamos que na busca do 

aperfeiçoamento reside um encanto, 

uma beleza que nos motiva, aumenta 

nossa força, amplia nosso viver. 

 

A verdade liberta. 
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Acreditamos que o compromisso com a 

verdade demonstra sem dissimulações as 

imperfeições, oportunidade de buscar o 

aperfeiçoamento. Liberta a mente para 

a percepção das verdadeiras faces da 

beleza, desmascara manipulações e 

superficialidades. A verdade permite 

relações onde a beleza do ser humano 

aflora.” 
 

 Na visão de beleza defendida pela Natura a 

estética subordina-se à ética, e dessa forma foge ao 

maniqueismo, à manipulação, que tem caráter 

alienante. 

 

 Fundamenta-se em valores gregos (e também 

orientais) aplicados ao mundo da beleza e da 

estética. 

 

 Os gregos tinham uma visão ideológica da 

cosmética. Consideravam-na como a ética do 

cosmos. 

 

 O homem é filho do cosmos, do universo 

organizado, em oposição ao caos, ao universo 

desorganizado e entrópico. 
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 A cosmética no mundo grego está a serviço 

dessa origem cósmica do ser humano. É um ritual de 

relacionamento, que invoca nossa origem divina. 

 

 Encontramos aí a raiz da frase que sintetiza a 

filosofia e os valores da Natura: Verdade em 

Cosmética. 

 

 Os valores de beleza defendidos pela Natura 

visam aproximar o ser humano de si mesmo, de seu 

centro, de suas potencialidades. 

 

 É uma visão de certa forma kierkegaardiana da 

beleza. É elevada e inspiracional. 

 

 Os exemplos acima não esgotam o conjunto de 

crenças institucionais da Natura, mas exemplificam 

os princípios que me referi anteriormente. 

 

 Valores não precisam ser apenas expressos de 

forma literal. No caso da Corporação Sara Lee , uma 

empresa com sede em Chicago um dos principais 

valores de seu fundador, sr. Nathan Cummings era 

sua paixão pela arte. 

 

 Prefaciando o livro “An Impressionist Legacy - 

The Collection of Sara Lee Corporation”, John 

Brian, ex-Presidente do Conselho e Presidente 

Executivo, escreveu: 
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“Nos últimos dez anos de sua vida, eu 

tive a oportunidade de conhecer Nate 

Cummings íntimamente, e a partir de 

uma perspectiva única. Durante aquele 

período, como Presidente da 

Corporação Sara Lee, foi meu destino 

direcionar o mais importante legado de 

negócios de Nathan Cummings. 

 

Nathan Cummings era um homem de 

negócios determinado, tenaz e muito 

bem sucedido, e era também um 

notável filântropo. Nate tinha porém 

outra dimensão: êle era um colecionador 

de arte entusiasta. Ele genuinamente 

gostava de comprar obras de arte. Ele 

amava mostrá-las às pessoas que 

visitavam seu apartamento. 

 

Ele sentia muito prazer emprestando-as 

aos amigos, empresas e museus. Ele 

colecionou e compartilhou suas obras de 

arte por mais de quarenta anos. Isso era 

uma parte importante de sua vida. 

 

Nós na Corporação Sara Lee devemos 

sempre ser gratos que sua visão e 

presciência nos tornou possível trabalhar 
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em um ambiente tão agradável por 

algumas das melhores obras de arte dos 

últimos cem anos. 

 

A coleção de arte da Corporação Sara 

Lee é um tributo ao seu fundador. Como 

ele era primeiro e antes de tudo um 

homem de negócios, é apropriado que 

esta Corporação também tivesse a 

honra de custodiar o legado do 

colecionador de arte Nathan 

Cummings.” 
 

 Seguindo-se na introdução escrita por David 

Finn: 

 

“As notáveis pinturas e esculturas 

reproduzidas neste volume estão 

permanentemente expostas na sede 

central em Chicago da Corporação Sara 

Lee. Elas foram escolhidas pelo 

Presidente do Conselho e Presidente 

Executivo, John Brian, como um modo de 

comemorar as notáveis conquistas do 

fundador da empresa, Nathan 

Cummings, da qual coleção pessoal 

foram adquiridas.  O objetivo foi 

perpetuar a tradição de combinar arte e 
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negócios, que tem sido uma parte 

integral da história dessa empresa.” 

 

“A tenacidade de Nathan Cummings 

como colecionador de pinturas e 

esculturas, tanto quanto de empresas, fez 

dele não apenas o construtor de uma 

empresa gigantesca, mas também um 

grande patrono das artes.  The Art Galery 

Nathan Cummings da Universidade de 

Stanford, a coleção Nathan Cummings 

de trabalhos pré-colombianos no 

Metropolitan Museum of Art, e um 

número de doações de projeção que 

êle fez para The Art Institute of Chicago 

são monumentos preciosos de seu 

patronato cultural.  Não menos 

importantes são as soberbas pinturas e 

esculturas que eram parte de sua 

coleção pessoal, e que agora engraçam 

os escritórios da empresa que ele 

fundou.” 
 

 Faz parte da tradição da Corporação Sara Lee, 

toda vez que uma nova empresa associa-se ao grupo, 

o ex-presidente da empresa, John Brian, enviava 

uma das obras de arte da companhia para ser 

exposta na empresa associada, da mesma forma 
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como fazia Nathan Cummings, seu fundador, no 

passado. 

 

 A Sara Lee é uma empresa profundamente 

associada à mulher enquanto consumidora. Assim 

sendo muitas das famosas pinturas adquiridas por 

seu fundador tratam de temas femininos como “A 

Jovem Mulher no Jardim” - 1883 - de Berthe 

Morisot; “Dorso Feminino” - 1908 - de Picasso; 

“Pintura de Mulher” - 1936 - de George Braque; 

“Lírios Brancos” - 1930 - 33 - de Marc Chagall; 

“Dançarina sentada em um divã cor-de-rosa” - 1886 

- de H. Toulouse-Lautrec, e muitas outras. 

 

 Essa paixão pelas artes foi incorporada pela 

empresa como um valor corporativo em memória ao 

seu fundador, e hoje representa um valor 

compartilhado por todos os que nela trabalham, ou 

que com ela interagem. 

 

 É fundamental que os princípios e valores da 

empresa estejam integralmente presentes em suas 

relações e manifestações, governando inclusive seus 

próprios dirigentes. 

 

 Não é suficiente termos um credo. É preciso 

que todos vivam e comportem-se de acordo com o 

mesmo. Não basta ser mulher de César. É preciso 

parecer também. 
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 Os colaboradores necessitam internalizar os 

princípios e valores da organização. Compartir e 

alinhar-se. Aqueles que não compartilham nenhum 

dos principais valores de uma determinada empresa 

não deveriam desempenhar papéis estratégicos. 

  

 O líder e os dirigentes da empresa devem 

exemplificar os princípios e valores que defendem. 

Um exemplo vale mais que mil palavras.  Os gestos 

e as ações são preponderantes. A palavra sozinha, 

como nos ensina Sun Tzu, não vai longe. 

 

 Refiro-me aos que antagonizam praticamente 

todos os valores e crenças da organização, não os 

que tem discordâncias em alguns aspectos, mas que 

comungam o que é essencial. 

 

 Estar alinhado não significa pensar igual. É 

concordar na grande direção, no macro alinhamento. 

Existe um grande espaço para as divergências e os 

questionamentos, inclusive de todos os fundamentos 

práticos do negócio. 

 

 O alinhamento diz respeito a valores, 

princípios e filosofia, e não quanto às práticas 

gerenciais. 
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 Na Babilônia SA o que vale mesmo é a 

pressão para vender, “arrancar” o resultado na raça, 

vender mais e gastar menos.   

 

 Citando alguns colaboradores da Babilônia: 

“Esse papo de filosofia, valores e princípios é 

conversa daquela turma do Conselho, que não tem o 

que fazer”. 

 

 “Eles não entendem o que manda e o que vale 

nesse negócio. Eles não tem que fazer o resultado 

mês atrás de mês. Ficam com essa conversa mole...” 

 

 Os princípios e valores são de fato para valer, 

na prática, ou são um engodo? 

 

 Obviamente, a exemplo da vida pessoal de 

qualquer um de nós, existem muitas contradições 

nas empresas. Há espaços de luz e de sombras, 

porém estabelecer princípios e valores é no mínimo 

inspiracional. 

 

 Existem momentos na vida da empresa que 

seu credo é colocado fortemente em xeque, e então 

se revela a verdade ou falsidade do mesmo. “Por 

suas ações os conhecereis”. 

 

 

 

 



 

 96 
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A Missão e a Visão 

 

 O líder deve assegurar que a empresa tenha 

ainda uma Missão e uma Visão, enquanto 

corporação ou mesmo como unidade de negócio. 

 

 A missão descreve o negócio em que a 

empresa está, seu portfolio de produtos e serviços, 

quem são seus clientes preferenciais (todos os 

clientes internos e externos), seus compromissos 

com esses clientes bem como a forma de 

mensuração desses compromissos, os mercados alvo 

em que a empresa atua, a estratégia mais ampla de 

distribuição dos produtos, e deve ainda especificar 

de modo claro as vantagens competitivas que a 

empresa tem em relação aos seus principais 

competidores. 

 

 Um exemplo possível de missão seria o 

seguinte: 

 

 “Nossa empresa atua no negócio de diversões 

submarinas. Prestamos serviços aos clientes que se 

dedicam à incursões sub-aquáticas com o intuito de 

apreciar e admirar o mundo debaixo d’água, e que 

por outro lado não são mergulhadores. 

 

 Oferecemos a eles um conjunto de serviços 

que vai desde apanhá-los e devolvê-los em pontos 
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pré-determinados de sua conveniência, transporte 

marítimo de superfície e subaquático, seleção de 

panoramas e roteiros. 

 

 Atuamos exclusivamente junto à rede hoteleira 

na costa de Angra dos Reis através de uma rede de 

prestadores de serviços, que são nossos 

colaboradores indiretos. 

 

 Nosso diferencial competitivo é a qualidade de 

nossos serviços, que serão sempre avaliados por 

nossos clientes tanto externos como internos como 

excelentes. 

 

 Asseguramos aos nossos acionistas um retorno 

mínimo anual sobre seus investimentos de 20%, e 

temos um compromisso com todos os objetivos 

econômico-financeiros que estabelecemos no 

orçamento anual e pluri-anual.” 

 

 A missão representa o jogo que a empresa joga 

agora. É o seu presente. 

 

 Objetivos e estratégias empresariais devem 

estar a serviço de realizar a missão da empresa no 

dia-a-dia de seus negócios. 

 

 Todos os colaboradores da empresa devem 

conhecê-la e entendê-la. O dirigente máximo 

procurará reunir-se periodicamente com 
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colaboradores de diversos níveis para conversar a 

respeito da Razão de ser, Missão, da Visão e dos 

Princípios e Valores da organização. 

 

 Cada departamento da empresa pode criar sua 

Missão a partir da Missão da empresa, desde que 

seja alinhada com a Missão da empresa. 

 

 Os objetivos profissionais de cada colaborador  

estarão de acordo com a Missão de seu 

departamento e da empresa. 

 

 A implementação efetiva da Missão da 

empresa é responsabilidade de seu líder máximo. 

 

 Um exemplo concreto disso era dado pelo ex-

Presidente da Kodak do Brasil, Sr. George King, 

que periodicamente discutia individualmente com 

todos os principais colaboradores da empresa seus 

objetivos profissionais e o alinhamento desses 

objetivos com a Missão de cada área e com a Missão 

da companhia. 

 

 Todo o pessoal da empresa tem que estar de 

acordo com o líder quanto à Missão da empresa. 

 

 Na Babilônia SA não é assim. O líder 

apresenta a Missão, todos aparentemente 

concordam, mas na conversa de corredor é uma 

risada coletiva. Cada um tem uma idéia particular 
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sobre qual é realmente o negócio da empresa, e 

sobre quais são nossos clientes prioritários. 

 

 Nas palavras de um funcionário da Babilônia 

SA: “Esse negócio de Missão parece coisa de 

crente, ou de militar. Nós aqui na Babilônia somos 

democráticos, liberais. Valores e princípios? No país 

do Bolso sem Fundo é dando que se recebe, e a 

nossa filosofia é levar vantagem.”  

 

 É por isso que o país do Bolso sem Fundo fica 

nos confins! 

 

 A Visão por outro lado, é o futuro desejado 

pela empresa. 

 

 Representa por exemplo, aquilo que a empresa 

deveria ser daqui a cinco, dez ou cinqüenta anos. 

 

 A síntese da Visão que a empresa tem quanto 

ao seu futuro não representará necessariamente a 

visão que cada colaborador tem da empresa. 

Novamente, o fundamental é que as visões 

individuais estejam alinhadas e que não sejam 

conflitantes. 

 

 A Visão dá um sentido maior aos esforços 

individuais e coletivos dos colaboradores de uma 

empresa.  Ela é elevada e motivacional. 
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 Certa vez, um filósofo perguntou a um 

operário o que ele estava fazendo, e ele respondeu: 

“Estou empilhando tijolos”. Não satisfeito, fez a 

mesma pergunta a um segundo operário que 

respondeu: “Estou ajudando a construir um templo”. 

 

 É fundamental que os colaboradores sintam 

esse envolvimento emocional com o futuro da 

empresa; de outra forma, os empecilhos para a real 

implementação de um plano estratégico serão 

insuperáveis. 

 

 Os liderados devem compartir os valores, 

princípios, visão e missão da organização com o 

líder. Fazem por outro lado parte integrante (e 

construtiva) da cultura da organização. 

 

 Ashley Montagu (1905-1999 – antropólogo e 

humanista inglês) definiu cultura como o modo 

particular como as pessoas se adaptam ao seu 

ambiente. 

 

 Edward Tylor a definiu como o complexo de 

conhecimentos, crenças, artes, leis, costumes e 

quaisquer outras aptidões e hábitos adquiridos pelo 

homem como membro de uma sociedade. (Sir 

Edward Burnett Tylor, 1832-1917, inglês, fundador 

da antropologia cultural e primeiro professor de 

antropologia de Oxford) 
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 Assim sendo existe um processo de 

transculturação entre o líder, o alto nível 

organizacional e a própria organização. 

 

 No processo de transculturação existe uma 

troca recíproca de valores culturais sendo que ambos 

os grupos são receptores e doadores, trocando 

princípios, crenças, etc. 

 

 A cultura no ambiente empresarial, a exemplo 

da classificação que Ralph Linton (1843- 1953 – 

antropologista norte-americano) usou para a 

sociedade, pode ser subdividida na cultura 

operacional (como produzimos, vendemos, 

distribuímos); cultura social (a organização social e 

política da empresa) e na cultura psíquica ( as 

crenças, valores, ética e estética) 

 

 Uma empresa torna-se adulta e madura quando 

sua cultura psíquica é dominante em relação à sua 

cultura social e operacional. 

 

 As organizações são experimentos sociais, ou 

seja, não nascem ao acaso, espontaneamente. São 

formadas em geral a partir de uma idéia, visando 

satisfazer algum tipo de necessidade de seus 

possíveis clientes. 
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 Na questão da socialização e da abordagem da 

cultura da organização surge o tema da manipulação 

cultural e da imposição de valores. 

 

 Como fica a questão da empresa enquanto 

experimento social e a liberdade de pensar e de 

expressão de cada um? - Será a moderna empresa 

uma nova forma de expressão totalitária?  

 

 A resposta depende do tipo de valores e 

princípios defendidos e propostos para servirem 

como guias e âncoras. 

 

 Valores totalitários e restritivos implicam em 

negócios condenados a morrerem junto com o 

totalitarismo no próprio século XX. 

 

 Valores emergentes e alinhados com o novo 

século que desponta implicam em renascer com o 

século XXI, e com suas potencialidades. 

 

 Assim sendo são necessários os rituais 

organizacionais, que tenham a ver com suas crenças 

básicas, que reflitam seus valores fundamentais. 

 

 O julgamento, como sempre, é passado pelos 

cidadãos que formam a empresa, e que nela 

trabalham, ou que com ela interagem. 
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 Os colaboradores ao receberem e interagirem 

com os valores propostos pela cúpula, valores esses 

libertadores, que levam ao crescimento e 

desenvolvimento material e espiritual, reconhecem -

os (exercendo seus dons de aidós e diké) e reagem 

na mesma medida, gerando assim um círculo de 

crescimento, desenvolvimento e virtuosidade para 

todos. 

 

 Quando os valores propostos são castradores, 

manipuladores, mistificadores e dogmáticos, os 

colaboradores (e demais públicos que interagem 

com a empresa) reagem negativamente, afastando-se 

desse centro sem identidade e vazio de energia. 

 

 Uma empresa pode ajudar a formar cidadãos 

ou déspotas. Conviverá com eles. Serão seu espelho. 

Projetarão sua imagem, e serão renegados cada vez 

mais pelos consumidores, na medida que a 

sociedade evolui ética e moralmente, e os valores da 

empresa divergem dos valores da coletividade 

maior, na qual está inserida. 

 

 Congregar dezenas ou centenas de pessoas em 

torno de um objetivo comum implica em um 

processo de socialização, que dependendo da 

característica da liderança, ou do momento no ciclo 

de vida da própria organização, será essa governada 

por uma forma de governo mais ou menos 

democrática. 
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Imagem Institucional e  Valor de Marca 

 

 Uma questão interessante que frequentemente 

é colocada diz respeito a como a imagem 

institucional de uma empresa (imbuída de seus 

princípios, crenças e valores) afeta o valor de sua(s) 

marca(s) e como determinar esse valor do ponto de 

vista monetário. 

 

 Até a década de 1940 (aproximadamente) o 

valor da empresa era determinado mais a partir de 

seu valor contábil (patrimonial) acrescido de um 

"goodwill" como chamavam os ingleses, ou o valor 

do fundo de comércio na nossa língua. 

 

 Era o início do reconhecimento que a empresa 

tinha um valor econômico superior ao seu 

patrimônio contábil, decorrente de sua(s) marca(s) e 

do que elas representavam, mas não se sabia bem 

como expressar e medir esse valor. 

 

 A partir da década de 50 a teoria da 

determinação do valor da empresa evoluiu muito, 

tendo chegado ao seu apogeu com a proposição 

Müller- Modigliani, que condiciona o valor da 

empresa ao valor presente de seu fluxo de caixa 

esperado (futuro). 
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 A partir dessa teoria e seu refinamento 

posterior para diversos tipos de mercados e 

situações chegamos ao estado atual da arte, sem 

nenhuma contradição com a proposição Merton 

Müller- Modigliani (MM). 

 

 Como fica a questão de "goodwill" a partir da 

proposição MM? 

 

 O valor da marca está refletida na capacidade 

futura da empresa gerar caixa, não necessitando 

outras formas de mensuração que não a expectativa 

futura de geração de caixa da empresa. 

 

 A pergunta passa a ser: Como o valor da marca 

afeta a geração esperada de caixa da empresa? 

 

 Fundamentalmente a marca de uma empresa 

afeta as três variáveis estratégicas de um negócio 

quais sejam seus produtos, clientes e canal de 

distribuição. 

 

 Afeta seus produtos porque ao serem 

apresentados aos clientes com a marca permitem que 

os clientes identifiquem nesses produtos 

instantaneamente os valores e significados dessa 

marca que apreciam e reconhecem. 

 

 Assim sendo é necessário que a linha de 

produtos da empresa, na medida em que se renove, 
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não devore um pedaço da marca, o que ocorre na 

medida em que não guarda relação com os valores e 

princípios da organização. 

 

 A marca afeta seus clientes através de sua 

associação com a marca, associação essa que toma 

formas diversas, inclusive sua fidelização. 

 

 Uma marca diferenciada como explica 

Michael Porter apresenta benefícios tangíveis e 

intangíveis valorizados pelo consumidor, e ao 

mesmo tempo, preferencialmente, sinalizados e 

percebidos pelo consumidor. 

 

 A forma como cada empresa faz isso em cada 

mercado é distinta, colocando hora mais foco em 

alguns benefícios desejados por seus consumidores 

ou em outros, e algumas vezes sinalizando mais 

intensamente uns aspectos que outros. 

 

 As empresas não entregam apenas benefícios 

tangíveis e intangíveis (no sentido restrito de 

serviços ou produtos), mas também se propõem 

entregar valores de identidade, que esperam sejam 

apreciados por seus consumidores. 

 

 Estamos falando de empresas que tem uma 

filosofia, um sistema de valores, uma razão de ser, 

além de sua vocação econômica de negócio.  
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 Uma vez que sejam valores aceitos, 

compartidos e percebidos, reforçam o valor da 

marca (relembremos o mito de Protágoras descrito a 

Sócrates). 

 

 A razão de ser e o sistema de valores de uma 

empresa tem dois interesses para seus gestores:  

 

 O primeiro interesse diz respeito à 

identificação. Aqueles gestores que se identificam, 

ou que estejam alinhados com esse referencial de 

valores têm uma razão adicional importante de 

longo prazo para permanecerem associados, e para 

participar da constante recriação e desenvolvimento 

da empresa. 

 

 Os que não compartilham estão apenas com 

suas mentes no negócio, porém não com suas 

emoções e corações. Podem nesse sentido executar 

tarefas racionais bem calculadas, mas não poderão 

recriar e sustentar o negócio a longo prazo. Não 

compartilham valores, visões, filosofias. 

 

 Não podem assim ajudar a integrar cada vez 

mais, a médio e longo prazo, os valores e princípios 

da organização com seus diferenciais competitivos 

mais relevantes. 
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 Não é suficiente um esquema de bônus de 

longo prazo. Prender exclusivamente pelo bolso não 

é a mesma coisa que associar-se ao coração. 

 

 Como fica a questão da apropriação desses 

valores pela empresa (com exclusividade) e o 

reflexo no valor da marca? 

 

 Valores éticos e morais não são patenteáveis. 

Como evitar as cópias baratas e sem qualidade? 

 

 A empresa ética sabe que no mercado não se 

transacionam valores morais, mas sim produtos e 

serviços, que além de atenderem necessidades, 

sinalizam valores efetivamente compartidos. 

 

 Mais uma vez o senso de aidós e diké de 

nossos consumidores, clientes e comunidade vêm 

em nosso socorro. 

 

 Aquelas empresas que não tem consistência 

entre o seu modo de ser e de estar no mundo 

(inclusive dos negócios) não terão crédito junto aos 

consumidores finais e junto aos demais públicos 

com os quais se relacionam. 

 

 O segundo interesse diz respeito à 

maximização do valor econômico da empresa, que é 

um dos objetivos mais importantes que o gestor tem 

em vista. 
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 Quanto à relevância desse sistema de valores 

(filosofia) na determinação do valor econômico da 

empresa, penso que é considerável para as 

categorias de produtos em que sua confiabilidade 

(de produtos e serviços) for relevante na decisão de  

compra do consumidor. 

 Essa relevância pode ser em alguns aspectos 

medido e em outros dificilmente. 

 O grau de lealdade dos clientes da empresa à 

marca é sem dúvida uma medição, mas ainda assim 

apresenta desafios. 

 O grau de lealdade é função da satisfação, e 

essa por sua vez é função principalmente do 

atendimento das expectativas que o cliente valoriza, 

e que a empresa pratica e sinaliza (Porter), sendo 

assim difícil medir. 

 

 O grau de lealdade é função da superação da 

satisfação do cliente a partir da atenção especial, 

mimos, etc.  

 

 Assim essa superação de expectativas não é 

obtida apenas através de valores compartidos, mas 

também no mundo real de produtos e serviços de 

excelente qualidade (existem análises importantes 

da Xerox Company nesse sentido no final do século 

XX). 
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 A contribuição dos colaboradores para superar 

as expectativas dos clientes está também associada a 

diversos fatores que não apenas o compartilhar 

externamente (estar alinhados com) o sistema de 

valores da empresa ( ver o artigo, Putting the 

service-profit chain to work citado na bibliografia 

no final). 

 

 De outro lado, para diversas categorias de 

produtos a lealdade do consumidor não é um valor 

relevante (definido pelo consumidor), tal como é o 

caso dos produtos de consumo comprados por 

impulso. Conclusões: 

 

 "Goodwill" ou valor de marca é fundamental e 

está refletido na expectativa de fluxo de caixa 

futura de um negócio (ou deveria estar). 

 

 Valores e filosofia empresarial, quando 

compartida pelos clientes, influem fortemente no 

valor da marca, para diversas categorias de 

produtos de consumo enquanto para outras não, 

sendo de difícil quantificação, e de difícil 

segregação de outros fatores que também afetam o 

valor da marca. 

 

 Essa dificuldade não diminui sua importância 

estratégica. 
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 É verdade que o cliente plenamente satisfeito 

fala bem da marca para muitos outros consumidores, 

porém não apenas por compartir valores, mas em 

grande parte pela excelência de qualidade dos 

produtos e serviços que recebe. 

 

 Diversas pesquisas indicam que a imagem de 

uma marca é um importante fator de decisão de 

compra principalmente para produtos e categoria 

cujo uso envolva algum grau razoável de risco para 

o consumidor (na área de serviços por exemplo). 

 

 Nesse caso imagem de marca significa "quem 

é essa marca?", "qual sua confiabilidade?".  

 

 O problema, algumas vezes, pode não ser de 

identidade, e sim de percepção, de sinalização, de 

comunicação. Outras vezes será justamente de falta 

de identidade, e de coerência. 

 

 Existem aqueles mercadólogos que defendem 

que valor de marca é cada vez menos relevante no 

mundo dos negócios. Afirmam que os consumidores 

estão cada vez mais alheios e indiferentes às marcas, 

que o importante é o esforço promocional no ponto 

de venda ou junto ao canal. 

 

 A marca detém informação econômica, ética e 

social de alta relevância para o consumidor, e os 
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mercadólogos que não compartilham dessa idéia, 

não entendem um dos pilares centrais do marketing. 

 

 Acredito que todo o esforço de um profissional 

(homem ou mulher) de marketing esteja em buscar 

adicionar valor às marcas ao longo do tempo, 

através de suas ações mercadológicas relevantes. 
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OS CÉUS   (recomeçar aqui a leitura 5/6/09) 

 

Análise do Ambiente 

 

 A análise do ambiente significa analisar o  

mercado, a competição e a indústria da qual a 

empresa faz parte; bem como o ambiente sócio-

econômico, tecnológico e governamental. 

 

 A ênfase da análise deve responder às 

perguntas: O que mudou? O que está mudando? 

Quais as implicações dessas mudanças para a nossa 

empresa?  

 

 A análise do ambiente deve resultar em uma 

lista de oportunidades e ameaças para nosso 

negócio, que junto com a análise de nossas forças e 

fraquesas internas, como veremos a seguir, 

comporão uma das bases para a formulação das 

estratégias que escolheremos para atingir os 

objetivos  que a empresa se propõe. 

 

 O plano estratégico deve ser revisto sempre 

que houver mudanças significativas no ambiente 

que impactem o negócio estratégicamente, o que 

ocorre com frequência em um ambiente socio-

econômico volátil como o atual. 
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 Com o advento dos correios eletrônicos, das 

bases de dados computadorizadas possantes e 

baratas, e até da própria internet, surge a 

possibilidade da atualização do plano estratégico em 

tempo real, ou seja podemos visualizar um sistema 

de atualização permanente de análise do ambiente, 

com alimentação a partir de vários colaboradores da 

empresa, cada um responsável pela coordenação de 

uma parte dos dados e das respectivas análises. 

 

 O fenômeno da mudança transcende a 

realidade tupiniquim, sendo mundial e uma 

característica da própria época que vivemos. 

 

 A descontinuidade decorre também da 

aceleração tecnológica. 

 

 Vamos fazer uma breve digressão sobre a 

questão da aceleração das descobertas tecnológicas 

e sua relação com o tempo. 

 

 Por que dessa digressão? - Porque o tempo é 

um recurso econômico inelástico, ou seja não 

podemos esticá-lo como gostariam alguns, e 

freqüentemente nos vemos vítimas dos efeitos do 

uso inadequado desse valioso recurso. 

 

 Em seu livro Cronologia das Ciências e das 

Descobertas, Isaac Asimov cita cerca de 1400 

eventos incluindo invenções, descobertas, feitos 
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humanos, desenvolvimentos, novas proposições 

teóricas e práticas, considerando-se  o período da 

era cristã. 

 

 São citados cerca de 22 eventos relevantes nos 

primeiros 1000 anos de história; 42 eventos entre os 

anos de 1001 e 1500; 140 eventos entre os anos de 

1501 e 1700; e 560 eventos entre 1701 e 1900 

totalizando cerca de 764 eventos relevantes nos 

primeiros 1900 anos da era presente. 

 

 Entre 1901 e 1988 foram citados 650 eventos 

científicos que no seu conjunto tem muito mais 

importância para toda a história científica humana 

que todos aqueles que ocorreram nos 1900 anos 

anteriores. 

 

 O crescimento e desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia é exponencial e cumulativo, sendo que 

esse crescimento recente extraordinário não poderia 

ter ocorrido sem a história lenta e progressiva 

ocorrida anteriormente. 

 

 Alguns cientistas da computação prevêem que 

por volta de 2025 os computadores irão superar a 

mente humana em velocidade, em qualquer tipo de 

raciocínio, com precisão semelhante de resultados. 

 

Já vivemos dentro da denominada “economia 

exponencial” visto que estamos na era do 
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conhecimento e esse associado aos recursos da 

computação, internet, comunicação global em tempo 

real cresce a taxas exponenciais todos os anos. 

 

 Einstein definiu o tempo como um contínuo no 

qual os eventos se sucedem do passado, para o 

presente em direção ao futuro. 

 

 Assim sendo o tempo é função da sucessão de 

eventos. Inexistindo eventos, não existe a noção de 

tempo. 

 

 Exemplificando: quando estamos sentados à 

beira de um lago pescando, durante o dia inteiro, e 

tudo em volta é muito tranqüilo, a impressão é que o 

tempo não passa, que as horas são lentas. 

 

 Por outro lado, quando estamos com muitas 

tarefas e reuniões (muitos eventos sucedendo-se) 

parece que o tempo passa rápido demais. 

 

 Quais os eventos relevantes para os negócios 

de sua empresa? – Com que velocidade estão 

mudando? – Sua empresa muda com essa mesma 

velocidade? – Provavelmente não.  

 

 Quais os fatores críticos para o sucesso dos 

negócios de sua empresa? 
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 Nesse particular devemos eleger alguns 

fatores, poucos e bons, e não uma multiplicidade de 

fatores. 

 

 A Gestão de seu negócio tem foco estratégico? 

Estão eleitos alguns objetivos essenciais que 

concentram a energia de todos? 

 

 Na Babilônia SA ocorre um mar infindável de 

reuniões e ações descoordenadas, que tomam o 

tempo de todos sem foco algum.  

 

 A aceleração tecnológica gera a aceleração do 

número de eventos significativos para a história 

humana. 

 

 Assim sendo a relação tempo-evento altera-se, 

acelerando o próprio tempo. 

 

 Os próximos 25 anos equivalerão aos últimos 

1000 anos. Quem viver os próximos 25 anos 

equivalerá (na cronologia do passado recente) ter 

vivido os últimos 1000 anos. 

 

 Os gregos consideravam dois tipos de tempo: 

Kairós, o tempo dos eventos transitórios (e portanto 

sem impacto de permanência e relevância) e aión, o 

tempo transcendente, o tempo que permanece (os 

eventos relevantes, transcendentes, os fatores 

críticos). 
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 Não ter tempo por estar aprisionado por Kairós 

é uma falta grave, que todos os gerentes deveriam 

combater. 

 

 Esse “não ter tempo” decorre usualmente da 

imposição a si mesmo e aos seus colaboradores, de 

uma multiplicidade de tarefas (eventos) que na 

verdade ou não são relevantes, ou não estão 

adequadamente priorizados, ou existem falhas na 

delegação de tarefas, ou não treinamos as pessoas e 

conseqüentemente não temos para quem delegar. 

 

 O que é urgente (kairós) não é 

necessariamente prioritário (aión). 

 

 Como nos demonstrou Stephen W. Hawking 

na física, o tempo tem muitas dimensões. 

 

 Considerando-se o mundo que temos pela 

frente poderíamos afirmar, com base nesse 

crescimento exponencial observado nas ciências e 

na tecnologia, que as transformações nessas áreas 

citadas nos próximos 25 anos serão superiores a 

toda a história acumulada até aqui. 

 

 Essas transformações serão lideradas pela 

informática, cibernética, biotecnologia, enquanto a 

própria física e as demais ciências de base vão 

sendo repensadas e recriadas alargando as fronteiras 
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da potencialidade científica humana exponencial- 

mente. 

 

 O que ocorre na teoria da administração não é 

diferente. O prof. Richard Pascale, em seu livro 

Managing on the Edge demonstra que as novas 

técnicas propostas na década de 70 são 

cumulativamente muito mais amplas e importantes 

que toda a história dos 80 anos anteriores. 

 

 Considerando-se que a teoria de administração 

de empresas é uma teoria aplicada conclui-se que 

será dramaticamente impactada pelo 

desenvolvimento das ciências e de seu próprio efeito 

cumulativo. 

 

 Na área do planejamento estratégico haverá 

um grande avanço na interação entre essa área com 

a teoria de finanças, com a teoria econômica, e 

outras, sendo que as áreas de estudo que têm como 

foco a interação entre áreas funcionais crescerão de 

relevância nos próximos anos, segundo opinião do 

professor Robert Hamada, que exerceu o papel de 

Dean da escola de administração para graduados 

(Booth School of Business) da Universidade de 

Chicago na década de 80. 

 

 Mais do que nunca a filosofia e suas 

disciplinas servirão de alicerce seguro ao nosso 

crescimento e desenvolvimento rumo a esse futuro 
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fantástico, desconhecido e potencialmente 

maravilhoso. 

 

 Segundo Gilles D.F. Guatarri ( O que é a 

filosofia? - editora 34, edição de 1992, tradução de 

Bento Prado Jr.) a filosofia propõe-se a apresentar e 

responder às questões de seu tempo. 

 

 “A filosofia propõe-se a criar 

conceitos, mas compete nesse final de 

século (e final de uma era acrescento 

eu) com o marketing e com a 

comunicação. 

 

 O conceito tornou-se o conjunto das 

apresentações de um produto e o 

acontecimento, a exposição, que põe 

em cena apresentações diversas, e a 

“troca de idéias” à qual supostamente 

dá lugar. 

 Os únicos acontecimentos são as 

exposições, e os únicos conceitos 

produtos, que se podem vender. 

 O apresentador-expositor de um 

produto, mercadoria ou obra de arte, 

tornou-se o filósofo, o personagem 

conceitual, ou o artista. 
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 É doloroso descobrir que conceito 

designe uma sociedade de serviços e de 

engenharia informática.” 
 

 Ainda segundo Gilles “as três idades do 

conceito são a enciclopédia, a 

pedagogia e a formação profissional 

comercial, sendo que só a segunda 

pode nos impedir de cair dos picos do 

primeiro, no desastre absoluto do 

terceiro, desastre absoluto para o 

pensamento, quaisquer que sejam, bem 

entendido, os benefícios sociais, do 

ponto de vista do capitalismo universal”. 
 

 Faz-nos lembrar a idade do ouro, do bronze e 

do ferro da mitologia grega...Final do século XX e 

abertura do século XXI. 

 

 O motivo do pranto da filosofia será o motivo 

de seu riso. O conceito massificador, aprisionador, 

será vencido pelo marketing subordinado à ética, 

aos valores da filosofia, aos princípios libertadores, 

amplificadores da consciência individual e social. 

 

 Vivemos numa era de abundância como nunca 

houve na história humana, ou vivemos numa era de 

escassez, limitações e riscos de grandes catástrofes? 
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 Temos todas as condições de recriar e 

reescrever a história humana eliminando a pobreza, 

a fome, o analfabetismo que ainda graça em grandes 

proporções pelo mundo todo, mas para isso não é 

suficiente só o conhecimento acumulado até aqui. É 

necessário mais que conhecimento. É necessário 

sabedoria, sinceridade e coragem. Isso requer 

liderança, em escala planetária, como nunca ocorreu 

antes na história humana.  

 

 Teremos essa capacidade de alinhar a 

evolução científica, do conhecimento, dos recursos 

gerados pela sociedade do conhecimento com o 

desenvolvimento nas relações humanas necessárias 

para que o pensar, o fazer e o sentir (relacionar-se) 

andem em harmonia?  
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Análise do Mercado e Sócio-econômica 

 

 Analisar o mercado significa antes de tudo 

analisar detalhadamente como se comporta o  

consumidor que estamos servindo, bem como o 

consumidor não servido, mas que poderíamos estar 

servindo. 

 

 Essa análise pode ser entendida como parte da 

análise do ambiente, mas devido à sua relevância, 

vale a pena ser destacada. 

 

 Um pré-requisito para entender o mercado é 

definir em que negócio estamos (hoje e amanhã), 

caso contrário será difícil compreender qual 

mercado queremos entender, específicamente. 

 

 A empresa deve desenvolver e aprimorar  um 

modelo do mercado, que explique razoavelmente 

bem, seu funcionamento e o comportamento de 

compra do consumidor. 

 

 A análise do mercado, a exemplo da análise do 

ambiente, também deve resultar em uma lista de 

oportunidades e ameaças para a empresa. 

 

 O profundo conhecimento do mercado e do 

consumidor, por parte do líder da empresa e por 

parte daqueles que a dirigem e gerenciam é 
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essencial para a preparação de planos estratégicos 

de sucesso. 

 

 O que é o mercado? Como definí-lo? 

 

 Utilizando-se o conceito econômico, mercado 

é o ponto de encontro entre clientes e fornecedores 

de um dado bem econômico. 

 

 Produtos e serviços são transacionados nesse 

lugar (real ou imaginário) por compradores e 

vendedores a um determinado preço. 

 

 Um bem econômico é aquele que provê 

utilidade ao comprador, o qual através de sua 

atuação em diferentes mercados, objetiva maximizar 

sua utilidade agregada, ou seja do conjunto de bens 

e serviços que consome. 

 

 Assim sendo para existir um mercado é 

necessário a existência de um bem ou serviço (ou 

ambos) valorizado (com utilidade) por compradores 

e vendedores, que aceitam transacioná-los a um 

determinado preço. 

 

 O nível de preços vigente em um determinado 

mercado equilibra a oferta e a demanda. A um preço 

menor, o consumo excederia a oferta, enquanto a 

um preço mais elevado a oferta excederia o 

consumo. 



 

 126 

 

 O que cria o mercado é a diferença do grau de 

utilidade que os bens tem para diferentes pessoas, de 

modo que através das trocas ambas ganham mais 

(aumentam sua utilidade agregada), do que sem 

trocar.  

 

 As trocas ocorrem porque as pessoas 

valorizam os produtos e serviços de forma 

diferente.Vamos exemplificar: 

 

 Vamos supor que Pedro e João exercem a 

função de programadores autônomos. Pedro para 

adquirir um programa que João desenvolveu está 

disposto a trabalhar 15 horas em programação para 

João. 

 

 João de outro lado acha que seu programa vale 

10 horas de trabalho de Pedro como programador, e 

assim ambos fazem negócio por 12 horas de 

trabalho de Pedro. 

 

 Ambos ganharam com a transação mais do que 

estavam dispostos a pagar pelo referido bem. 

 

 Essa diferença de valor (utilidade) entre os 

bens e serviços para cada pessoa é que favorece as 

trocas, movendo o comércio entre pessoas, 

empresas, países. 
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 Gary Becker (economista, professor da 

Universidade de Chicago e Prêmio Nobel de 

Economia) tem demonstrado ( a contra gosto de 

muitos sociólogos) a validade dos princípios do 

mercado para diversas interações sociais tais como 

matrimônios, divórcios, educação e outras. 

 

 Existe mercado onde existem trocas.  Como as 

trocas são parte essencial da vida, o mercado não é 

um engenho puramente humano, mas divino, no 

sentido cósmico (universo organizado oposto ao 

caos grego). 

 

 O fenômeno das trocas permeia toda a cadeia 

de interações orgânicas e inorgânicas, não sendo 

uma criação humana. 

 

 O ser humano vale-se desse princípio para uso 

econômico, mas devemos desenvolver um respeito 

ético pela troca e pelo mercado, porque sua 

importância transcende o meramente econômico. 

 

 Por outro lado não existe mercado (no sentido 

econômico) para os valores éticos. Não se compra e 

vende amor, lealdade, etc. 

 

 Onde inicia e termina a fronteira do mercado, 

e da aplicação dos princípios de economia nas 

análises sociais? 
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 É uma questão complexa e difícil cujas 

barreiras estão sendo derrubadas dia a dia. Um texto 

interessante nesse sentido é o de Israel Kutzner, Os 

Limites do Mercado, tradução do Instituto Liberal 

de S. Paulo. 

 

 Um requisito fundamental para o pleno 

funcionamento do mercado é o desempenho do 

sistema legal, ou seja o imperativo da lei para todos, 

sejam ricos ou pobres, capitalistas ou trabalhadores, 

ladrões de colarinho branco ou de galinhas. 

 

 Outro requisito é a não-interferência  do 

governo, ou pelo menos minimizada. Existe muito 

pouco que o governo possa fazer no plano 

econômico, que o próprio mercado não possa fazer 

melhor. 

 

 Onde inicia e termina um determinado 

mercado que estamos interessados em analisar? 

Quais suas fronteiras? 

 

 Como vimos, o mercado é composto por 

fornecedores e clientes. 

 

 Os fornecedores para estabelecer as fronteiras 

de seu mercado olham para os seus competidores 

diretos, no máximo indiretos. 
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 Assim sendo costumam definir o mercado em 

que atuam pela própria indústria que fazem parte. 

 

 Os produtores de cosméticos olham para os 

outros produtores da indústria cosmética. Somam as 

vendas de todos os competidores inclusive as suas e 

quantificam o mercado em que atuam. 

 

 Os produtores de serviços de engenharia, 

cimento, aço, chocolate, brinquedos, etc, fazem o 

mesmo. 

 

 Quando olhado pelo lado do consumidor a 

definição e as fronteiras do mercado mudam 

totalmente. 

 

 Tomemos o caso dos cosméticos. 

 

 Grande parte das mulheres querem a 

juventude eterna, querem o “milagre”. Que ideal 

elas aspiram? - Envelhecer (e se possivel morrer) 

com a aparência de uma jovem , com uma bonita 

pele. 

 

 O importante na verdade é a beleza interna, 

que se manifesta no exterior de cada pessoa, mas 

ainda não é grande o número de consumidores que 

compartilham desse valor, em comparação com a 

busca da aparência cada vez mais jovem, e do 

“milagre”. 
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 Quem concorre para oferecer a elas produtos e 

serviços nesse sentido? 

 

 Fabricantes de cosméticos, dermatologistas, 

esteticistas, cirurgiões plásticos, laboratórios 

fabricantes de vitaminas, ervas, e outros produtos e 

serviços com possíveis efeitos regeneradores da 

pele, tais como nutricionistas, geneticistas, etc, etc. 

 

 Visualizado do ponto de vista dos 

consumidores o mercado não tem os mesmos 

contornos que do ponto de vista dos fornecedores. 

 

 São inúmeros os casos de mortalidade de 

empresas em função dessa miopia mercadológica 

(usando as palavras de Kotler). 

 

 O mesmo segue ocorrendo tanto em mercados 

industriais quanto de consumo de bens finais. 

 

 Os economistas chamam essa interação entre 

diversas formas de atender a uma mesma 

necessidade de grau de substitubilidade de um bem 

ou serviço. 

 

 Esse grau pode variar entre diferentes 

segmentos de um mesmo mercado. Por exemplo, 

consumidores da classe socio- econômica “A”  

(conceito ABA/ABIPEME) podem valer-se de 
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diferentes alternativas na busca da aparência de 

eterna juventude, enquanto os consumidores da 

classe D/ E tem menos opções, em função do nível 

de preço de muitos dos serviços e técnicas acima 

mencionadas. 

 

 Um complicador adicional é, como já 

mencionado anteriormente, que os consumidores 

buscam maximizar sua utilidade agregada, o que 

quer dizer que de alguma forma seus planos de lazer 

e gastos com viagens interfere no seu consumo de 

margarina, roupas, filantropia, etc. 

 

 Essa é uma razão fundamental para tomarmos 

cuidado extremo com as técnicas de pesquisa de 

mercado que na maior parte das vezes não levam em 

conta a questão da utilidade agregada, chegando a 

conclusões errôneas sobre novos produtos ou sobre 

as categorias já existentes. 

 

 Esse fato cresce de importância no mundo 

presente, já abarrotado de bens e serviços para tudo 

que imaginamos. 

 

 A propensão a consumir determinados bens de 

consumo também varia com a renda disponível pelas 

famílias. 

 

 No caso da indústria cosmética crescimento do 

PIB da ordem de 5 - 6% ao ano geram um 
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crescimento do mercado cosmético superior a 10% 

ao ano (estatística essa válida para países em 

desenvolvimento), estando ambos positivamente 

correlacionados. 

 

 Assim sendo é importante estimar com 

razoável acerto a tendência de crescimento do 

mercado de bens de consumo final (forte, média, 

fraca), mais que acertar o percentual exato de 

crescimento anual. 

 

 Por que essa observação ? - Porque um 

mercado em crescimento acelerado (forte) implica 

decisões de investimento, número crescente de 

competidores, alteração na participação relativa de 

mercado entre os competidores, eventual aumento 

das importações. 

 

 O crescimento acelerado é um dos dados mais 

relevantes na determinação do grau de atratividade 

de um determinado mercado. 

 

 Mercado em retração, com baixa taxa de 

crescimento, significa que os menos capazes 

fecharão suas portas, o número de competidores 

diminuirá, o desemprego será crescente. 

 

 Cada uma dessas situações ditam 

oportunidades e ameaças estratégicas diferentes. 
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 A análise macro-econômica do mercado está 

aos cuidados dos economistas especializados, tais 

como o professor Pascoal Rosseti, e muitos outros. 

 

 Alguns economistas se valem de sofisticados 

modelos econométricos, procurando retratar as 

interações estatísticas entre as variáveis macro-

econômicas fundamentais tanto do lado da oferta 

agregada quanto da demanda. 

 

 Esses serviços são geralmente adquiridos dos 

especialistas, e raramente produzidos na empresa, 

não sendo nosso propósito aqui aprofundar o tema. 

 

O mesmo que dissemos da análise macro-

econômica também é válido para a análise social e 

demográfica. 

 

 As mudanças nesse sentido são lentas e 

constantes e devemos tê-las em consideração na 

elaboração de planos estratégicos de longo prazo. 

 

O envelhecimento da população brasileira, sua 

urbanização acelerada, o decréscimo da taxa de 

crescimento populacional e diversos outros fatores 

sócio-demográficos são de vital importância para o 

desenvolvimento e crescimento dos negócios 

futuros. 
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 É sempre importante analisar o 

comportamento do mercado final, independente se 

sua empresa é produtora de bens de consumo ou 

intermediários. 

 

 Os produtores de equipamentos de geração 

e/ou distribuição de energia elétrica, tem que 

estimar o crescimento do consumo final de energia 

elétrica, tanto no mercado industrial quanto 

residencial. 

 

 É óbvio que o mercado de reposição por si só 

sempre terá  alguma relevância, mas estimar com 

razoável acerto a taxa de crescimento do mercado de 

consumo, na ponta, é que fará a grande diferença 

competitiva. 

 

 Conhecer o consumidor tanto nos mercados de 

consumo quanto industriais é uma tarefa que não 

tem fim. Ninguém pode dizer que conhece o 

consumidor. Esse é um processo contínuo que 

requer proximidade constante com o consumidor. É 

necessário estarmos sempre perto dos clientes. 

 

 Mais que satisfazer os clientes e consumidores 

é necessário encantá-los e surpreendê-los pela forma 

que os atendemos e pelos serviços que prestamos. 

 

 A pesquisa anteriormente mencionada 

realizada pela Xerox Company nos Estados Unidos 
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também revelou que a diferença entre clientes 

satisfeitos e leais está na atenção aos detalhes que 

oferecemos, nas relações com nossos consumidores 

e distribuidores. 

 

 A conquista do consumidor está relacionada 

com sua lealdade à nossa marca, ao seu 

encantamento com os serviços que recebe. 

 

 Entretanto a questão da lealdade do 

consumidor é complexa. No caso de produtos 

cosméticos por exemplo, o grau de lealdade do 

consumidor varia de acordo com as categorias de 

produtos de referência. 

 

 A fidelidade aos cremes para a pele tende a ser 

elevada entre as mulheres, sendo que a razão 

principal é o grau de confiabilidade que a 

consumidora espera nesses casos. 

 

 Já no caso de batons e produtos de 

maquilagem a fidelidade às marcas é mais baixa, 

visto que a compra por impulso, cor e moda 

predominam na decisão de compra. 

 

 A fidelidade às marcas de shampoos também é 

baixa, sendo nesse caso comum a utilização de 

várias marcas simultâneas pelo consumidor. 

 



 

 136 

 A razão principal é que quase ninguém gosta 

do cabelo que tem. Outra razão é que se trata de um 

produto de uso familiar. 

 

 Na Fiat do Brasil os colaboradores procuram 

atender mesmo quando estão no trânsito, eventuais 

necessidades de usuários de veículos Fiat, 

praticando assim o serviço ao cliente em primeiro 

lugar, ainda que nessas situações. 

 

 Outro fenômeno que está ocorrendo é a 

globalização dos mercados, em parte em função da 

abertura das barreiras e limitações tarifárias e não-

tarifárias entre países,  em parte porque os gostos e 

preferências na aldeia global tendem a aproximar-se, 

e em parte porque a tecnologia está permitindo 

atender a uma multiplicidade de gostos e 

preferências com baixo custo e com baixa escala de 

produção. 

 

 Duas variáveis são relevantes na questão da 

globalização: O grau de homogeneidade 

internacional da demanda e a escala ótima de 

produção de uma determinada indústria. 

 

 A homogeneidade internacional da demanda 

significa que os gostos e preferências são os mesmos 

de país para país, ou então que variam 

significativamente. 
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 Por exemplo a homogeneidade internacional 

da demanda por “chips” de computador é alta, ou 

seja os mesmos “chips” atendem às necessidades na 

Índia, no Brasil ou no Japão. 

 

 No caso de cores de batons essa 

homogeneidade é baixa, ou seja as mulheres 

brasileiras gostam de determinados tons e cores, as 

portuguesas de outras, as mexicanas de outras. Os 

gostos e preferências nesse caso não são os mesmos 

em diversas regiões do planeta. 

 

 Quanto à escala ótima de produção, pode ser 

que em uma determinada indústria obter baixo custo 

unitário depende da produção de grandes volumes, 

como em muitas indústrias químicas, petro-

químicas, e  de processos industriais, enquanto em 

outros casos o custo unitário depende pouco do 

volume, como nos casos de prestação de serviços 

através de atendimento personalizado, indústrias 

intensivas em mão-de-obra, ou que requerem pouca 

inversão de capital. 

 

 

 Devido ao avanço da tecnologia, resultando 

em uma combinação mais eficiente dos fatores 

produtivos, as escalas ótimas de produção são cada 

vez menores, o que algumas vezes diminui o espaço 

para os típicos mercados nacionais, historicamente 

fundamentados em gostos e preferências locais 
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muitas vezes associados com baixa necessidade de 

investimentos produtivos (mercado segmentado, 

diferenciado ou de nicho). 

 

 Assim sendo a tendência para a globalização, 

internacionalização ou regionalização (por blocos 

econômicos) é cada vez maior, e o dirigente atual 

tem que estar preparado para pensar e competir além 

de suas fronteiras tradicionais. 

 

 Outra análise importante do mercado tendo em 

vista o planejamento estratégico é o grau de 

concentração de uma determinada indústria, e a 

posição relativa da empresa em relação aos seus 

competidores diretos. 

 

 Em uma indústria de elevado grau de 

concentração os dois ou três principais competidores 

podem deter 60 - 70% de participação de mercado, 

enquanto um grande número de outros competidores 

disputam os restantes 30 - 40% do mercado. 

 

 Por oposição, em uma indústria de baixo grau 

de concentração o líder do mercado pode ter uma 

participação de 10%, e teremos um grande número 

de competidores em uma posição intermediária. 

 

 Em mercados onde escala de produção é 

importante (em função de otimização de custos), 
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deter elevada participação relativa de mercado é a 

regra do jogo. 

 

 Em mercados onde a diferenciação é mais 

importante que custos baixos, ser o líder em volume 

não tem a mesma importância, mas sim ser o líder 

em qualidade e prestação de serviços ao canal e aos 

consumidores finais. 

 

 Diversas matrizes (GE, BCG, etc.) foram 

desenvolvidas correlacionando-se o grau de 

atratividade de um determinado mercado ou 

segmento, com a posição relativa da empresa quanto 

à sua participação de mercado. 

 

 Essas matrizes ajudam tomar decisões 

estratégicas de investimentos, decidir sobre ações 

ofensivas ou defensivas em cada segmento, mapear 

os principais competidores e analisar seus prováveis 

movimentos. 

 

 Qualquer que seja as análises que façamos do 

mercado e dos consumidores temos que finalizar 

identificando oportunidades e ameaças para nossa 

empresa. 

 

 Análises que não levam à oportunidades ou 

ameaças são preciosismos, e podem ser eliminadas 

do plano estratégico. 
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 Oportunidades e ameaças que não decorrem 

da análise do ambiente (incluindo o mercado) 

devem ser eliminadas do plano, ou então melhor 

consubstanciadas. 

 

 A análise do mercado é permanente. É um 

exercício coletivo da empresa, e todos os 

colaboradores que interagem com os clientes e com 

o mercado devem participar e contribuir. 

 

 Não é exercício de um staff de planejamento 

estratégico. Não é feito dois meses antes da 

preparação do plano, ou de sua revisão, mas sempre, 

no dia-a-dia dos negócios. 
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Análise da Competição e da Indústria 

 

 A situação atual da maioria dos mercados é de 

grande número de competidores presentes em cada 

um deles. 

 

 A competição pela atenção do consumidor é a 

realidade atual e do futuro. 

 

 Antes bastavam produtos de boa qualidade. A 

competição não era tão relevante. Hoje a qualidade, 

o preço, os serviços, tudo está em relação aos 

competidores.  

 

 Os professores e consultores Peter Sealey (U. 

of Califórnia - Berkeley, e Steven M. Cristol (ex VP 

de Marketing da Pacific Bell e consultor renomado) 

chamam a atenção no livro que escreveram sobre o 

marketing de substituição sobre a enorme 

proliferação de produtos e marcas em cada categoria 

e a conseqüente necessidade de recolocar, 

reposicionar, reagrupar e repor (estratégia dos 

quatro “Ps”) muitos produtos (ver artigo na revista 

Management da HSM ano 1, número 6 de jan-fev de 

1998). 

 

 A batalha competitiva atual impõe a 

necessidade de identificarmos as empresas 

vencedoras e perdedoras na luta pela atenção e pela 
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preferência do consumidor, e as razões dessa 

preferência, os motivos. 

 

 Kenichi Ohmae em seu livro The Mind of the 

Strategist, Business Planning for Competitive 

Advantage, nos ensina que considerando que os 

recursos de capital, humanos e o fator tempo são 

escassos, é portanto vital concentrá-los nas áreas 

chaves que são decisivas para o sucesso do negócio. 

 

 Os fatores chaves de sucesso em uma 

determinada indústria não são fáceis de determinar, 

e variam de indústria para indústria, ou seja o que 

distingue vencedores de perdedores pode ser acesso 

a fontes de matérias primas em um caso, economias 

de escala em outro, tecnologia de produção, 

variedade da linha de produtos, engenharia de 

aplicação, capacidade de distribuição, serviços 

oferecidos ao canal e aos consumidores, etc. 

 

 Na análise da competição também é uma tarefa 

relevante identificar quem são nossos competidores 

frontais, aqueles que representam maior ameaça, 

doméstica, regional ou internacional.  

 

 Devemos procurar separar esses competidores 

dos demais, que não oferecem perigo iminente. 

 

 Com relação aos competidores frontais 

devemos conhecer em profundidade como atuam, 
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seus objetivos e estratégias atuais, seus valores, 

princípios, pontos fortes e fracos, desempenho 

econômico-financeiro, aspectos básicos de sua 

cadeia de valor e tudo o mais que for possível. 

 

 Devemos fazer uma análise meticulosa do 

competidor frontal, mas antes disso eleja um 

competidor frontal. 

 

 Feliz da empresa que pode eleger com clareza 

um competidor frontal, de preferência que tenha 

diversos pontos fortes superiores aos seus. 

 

 Esses competidores nos ajudam muito no 

processo de auto-aperfeiçoamento. 

 

 A análise do ambiente competitivo ainda é 

insipiente no mercado brasileiro. 

 

 Não conhecemos nossos competidores 

internacionais e não estamos preparados do ponto de 

vista competitivo para a abertura do mercado ora em 

curso. Urge conhecê-los melhor. 

 

 Existe uma grande variedade de formas legais 

de analisarmos nossos competidores, e desde que 

éticas, são todas válidas. 

 

 Nossa própria organização de vendas é uma 

grande fonte para a análise da competição, porque 
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está permanentemente em contato com o mercado, e 

com nossos clientes. 

 

 Antes de combater a competição lembre-se de 

ganhar a afeição de seus comandados. 

 

 A suprema excelência consiste em conquistar 

participação de mercado, sem atacar diretamente o 

inimigo, mas por ampla conquista da preferência do 

consumidor, forçando-se assim uma retração e 

eliminação do concorrente frontal de modo indireto.   

 

 Não devemos fazer pouco dos competidores, 

mas respeitá-los, e sempre que possível aprender 

com eles. 

 

 Temos muitas vezes mais a aprender com 

nossos inimigos que com nossos amigos. 

 

 Hierón foi ultrajado por um de seus inimigos 

devido ao mal hálito de sua boca. Chegando em casa 

disse a sua mulher: “Você não me falou disso”. Ela 

que era pura e inocente respondeu: “Eu pensava que 

todos os homens tinham um hálito igual ao teu”.  

“Assim também as coisas que são perceptíveis e 

claras a todos são possíveis aprendê-las, antes dos 

inimigos que dos amigos e familiares”, como nos 

ensina Plutarco. 

 



 

 145 

 Essa ampla conquista do cliente, sem atacar 

diretamente os competidores, aconteceu no Brasil na 

década de 1980 nos mercados de eletro- domésticos 

(linha branca), onde diversas empresas locais 

tomaram participação e finalmente eliminaram 

multinacionais famosas, principalmente pela falta 

nessas últimas de vantagens competitivas claras em 

relação as empresas locais, naquela oportunidade. 

 

 Hoje justamente pela reconquista de 

diferenciações valorizadas pelos consumidores, e 

pela ênfase na incorporação de novas tecnologias, os 

eletro-domésticos importados estão reconquistando 

o mercado brasileiro. 

 

 Considero que o abandono do mercado 

brasileiro (e outros do terceiro mundo) de eletro-

domésticos por algumas multinacionais (General 

Electric é um exemplo disso) foi um erro 

estratégico, que não foi cometido pelas empresas 

japonesas. 

 

 O retorno para o mercado e o espaço de 

penetração aberto para os competidores mundiais 

pode custar muito caro. 

 

 Algumas empresas locais, no caso dos eletro-

domésticos, buscaram associações no exterior para 

sobreviverem, e outras ou estão no processo de 
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busca, ou estão sendo asfixiadas pela concorrência 

internacional. 

 

 O mesmo ocorreu também no mercado de 

motores elétricos onde o WEG de Jaraguá do Sul 

desbancou multinacionais importantes na década de 

80. 

 

 Hoje devido à sua competência internacional a 

WEG se lançou (já há alguns anos) na conquista dos 

mercados europeus,  americano, e amanhã mundial. 

 

 Outra maneira de atacarmos o concorrente é 

interceptar seus planos. 

 

 Os espartanos quando venciam os inimigos 

através de um estratagema sacrificavam um boi a 

Aries, quando venciam em batalha aberta ofereciam 

um galo, acostumando assim seus dirigentes a serem 

bons estrategistas e não apenas bons lutadores. 

 

 A interceptação dos planos dos concorrentes 

dá-se dentro do próprio mercado. 

 

 Os planos dos concorrentes, na medida que 

vão sendo implementados, vão revelando-se e seus 

vários detalhes vão se clareando. A junção do 

mosaico ajuda a formar o quadro maior. 
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 O papel da informação sobre a concorrência é 

tão importante quanto o serviço de espionagem em 

tempos de guerra. 

 

 É impossível ganhar uma guerra sem um 

serviço de espionagem (eletrônica e infiltrada nas 

forças do inimigo) eficaz. 

 

 Da mesma forma é necessário um serviço de 

análise da concorrência extremamente eficaz (dentro 

de padrões éticos). 

 

 Nas palavras de Gramsci: “Em um conflito o 

que se deve avaliar não são as coisas da forma como 

estão, e sim os fins que as partes em conflito se 

propõem com o próprio conflito.” 

 

 Como já mencionado anteriormente, a 

quantidade de materiais de domínio público, 

oferecido ao mercado por nossos competidores é 

grande, constituindo-se em si mesmo um rico 

material de referência. 

 

 É necessário o estabelecimento de um 

processo permanente de leitura da competição a 

partir da linha de frente da empresa. 

 

 A retaguarda por outro lado tem que ser 

sensível à essa leitura da competição e desenvolver 

respostas táticas adequadas. 
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 A verdadeira excelência consiste em planejar 

secretamente, mover-se sem que o concorrente 

perceba, dissimulando suas estratégias. 

 

 O estrategista com qualidade não apenas 

vence, mas vence seus competidores com facilidade. 

 

 Suas vitórias não devem trazer reputação ou 

crédito ostensivo. 

 

 A cooperação harmoniosa entre os diversos 

setores da empresa é um dos requisito mais 

importantes para enfrentar a concorrência. 

 

 As circunstâncias do progresso de sua empresa 

dentro do mercado não devem vir à luz (para a 

competição). 

 

 Essas circunstâncias são um segredo guardado 

entre a empresa e seus consumidores, que sentem 

que a empresa os atende e compreende melhor. 

 

 As pesquisas de mercado são como um livro 

de história (com h). São relevantes no sentido que 

entendemos melhor o passado, e assim evitar os 

mesmos erros novamente, mas tem valor relativo 

para intuir o futuro. 

 



 

 149 

 A empresa deve ter extremo cuidado com a 

divulgação externa de seus planos e de suas 

estratégias. O plano estratégico de uma empresa 

deve ser guardado a sete chaves, não sendo material 

para relações públicas, de ampla divulgação. 

 

 Na Babilônia SA isso não ocorre. Todos tem 

cópia do plano estratégico, e quando não tem fazem. 

Quase todos os fornecedores conhecem todos os 

detalhes relevantes da empresa, seus planos, e 

objetivos.  Até mesmo os competidores tem cópia 

dos planos estratégicos da Babilônia SA. 

 

 Qual a forma de assegurarmos que nossos 

planos e segredos industriais e comerciais não sejam 

divulgados ? 

 

 Em destaque surge a necessidade de 

conscientização de nossos colaboradores, que na 

maior parte das vezes não divulgam planos e dados 

por mal, mas porque não tem ainda consciência do 

quanto expõem a empresa que trabalham, e a qual 

estão associados, agindo assim. 

 

 A empresa deve adotar uma política de 

confidencialidade de dados clara. 

 

 Vivemos na era da informação, que é o bem 

econômico supremo da atualidade, mais que o 

próprio capital.  
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 O verdadeiro estrategista não comete erros no 

caminho para a vitória. 

 

 Em muitas empresas industriais que 

participam de concorrências públicas é usual a 

elaboração de mapas que analisam a postura de cada 

competidor em cada concorrência, identificando os 

preços, condições comerciais, quais concorrências 

ganhou recentemente, que volume de encomendas 

tem em carteira, de modo que o comportamento 

competitivo dos concorrentes nas próximas 

concorrências possa ser razoavelmente estimado. 

 

 Na Babilônia SA ocorre o contrário. São os 

fornecedores que mantém diversos espiões em seus 

quadros para passar informações competitivas 

críticas para fora. É uma inteligência competitiva às 

avessas. 

 

 Na questão da análise do ambiente competitivo 

é muito importante a visão da configuração da 

indústria como um todo, e não apenas dos aparentes 

competidores diretos. 

 

 Por exemplo em diversos mercados industriais 

não basta analisar o mercado do ponto de vista dos 

fornecedores e usuários de determinados produtos 

(peças e componentes elétricos para baixa tensão 

por exemplo). É necessário entender como opera o 
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segmento de mercado das empresas montadoras e 

instaladoras, e assim por diante. 

 

 Outro método competitivo é atacar nossos 

competidores  dentro do mercado. Será sempre mais 

custoso, oneroso e pouco inteligente. 

 

 Atacar diretamente ao competidor significa 

esquecer-se que competimos pela atenção do 

consumidor. Ele é o árbitro e o julgador. 

 

 Vejamos alguns exemplos de táticas 

competitivas:  

 

 Uma delas é ter uma organização de vendas e 

serviços ao cliente superior, conforme avaliação do 

cliente final, centralizando esse esforço onde o 

competidor é fraco. 

 

 Outra tática são campanhas institucionais de 

propaganda, contrastando os benefícios de nossa 

marca com os concorrentes diretos.  

 

 Esta tem sido uma tática mais e mais utilizada 

pelas montadoras de automóveis no Brasil nos 

últimos anos, principalmente a partir da maior 

abertura do mercado. 

 

 Estabelecer alguns produtos “perdedores”       ( 

com baixa margem de lucratividade) é uma tática 
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antiga, visando permitir visitar e o contatar o cliente 

( enquanto em paralelo são introduzidos também os 

produtos e linhas de  rentabilidade adequada). 

 

 Aqui a verdadeira margem do produto 

perdedor carrega o custo da visita, da exposição, da 

experiência da relação, que não é um lanche grátis 

(usando as mesmas palavras de Milton Friedman). 

 

 Na Babilônia SA uma tática usual é subornar 

os compradores dos clientes. Entretanto como a 

democracia e os valores éticos crescem de 

importância no país do Bolso sem Fundo, o custo de 

subornar será cada vez mais alto, e não deverá 

representar uma tática tão atrativa no futuro quanto 

foi no passado. 

 

 A suprema excelência é conquistar 

participação sem lutar diretamente com os 

competidores, e a pior alternativa é enfrentar os 

concorrentes diretamente no mercado. 

 

 O escritor militar italiano, General De 

Cristoforis, no seu livro “Che cosa sia la Guerra”, 

diz que “por destruição do exército inimigo” não se 

entende “a morte dos soldados, mas a dissolução dos 

seus laços como massa orgânica.” 

 

 Trata-se pois no mundo dos negócios de 

identificar os laços orgânicos essenciais dos 
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competidores, que vamos encontrar em seus 

diferenciais competitivos, em suas relações 

comerciais mais críticas e relevantes, em seus 

principais valores, estilo de liderança, métodos e 

disciplina. 

 

 A Komatsu do Japão ficou conhecida por seu 

ataque direto à Catterpilar em diversos mercados 

internacionais, o que ocasionou um grande combate 

entre ambas. 

 

 Esse enfrentamento direto teve grandes custos 

para ambas, sendo certo que também resultou em 

um processo de grande aperfeiçoamento interno, 

principalmente para a Catterpilar, a empresa 

atacada. 

 

 A General Electric por exemplo definiu sua 

estratégia competitiva como sendo “estar presente 

em mercados onde possamos ser o número um, no 

máximo o número dois em importância dentro do 

referido mercado.” 

 

 Essa estratégia está centrada na busca da 

inovação e da diferenciação tecnológica, e desse 

modo busca não enfrentar dezenas de competidores 

diretos dentro de um determinado segmento de 

mercado. 
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 Essa é uma forma de excelência que a GE 

busca na conquista de participação de mercado, sem 

enfrentar os concorrentes tão  diretamente. 

 

 Não atacar competidores poderosos e bem 

organizados  (arte de estudar as circunstâncias). 

 

 Não levar os competidores a pensar que serão 

expulsos do mercado, que estão em um beco sem 

saída. Não enfrentar competidores em desespero.  

 

 Faça-os crer que contam com uma saída e com 

alternativas. 

 

 Existem três modos que um estrategista 

pode causar a desgraça da empresa: 

 

 Ordenar atacar a competição ou defender a 

participação de mercado, ignorando que a própria 

empresa não tem as condições de fazer nem uma 

coisa nem outra  

(desconhecimento das forças e fraquezas próprias, 

internas). 

 

 Comandar as áreas de  marketing e vendas 

burocraticamente, e da mesma maneira que as 

demais áreas da empresa ( carência de inovação , 

mudança, criatividade). 
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 Ignorar o princípio da adaptação às 

circunstâncias.  Não ter flexibilidade nas táticas. 

 

 Existem cinco requisitos essenciais para a 

vitória sobre a competição:  

1) saber quem, quando e onde atacar, e quando e 

onde não atacar. 

 

2) saber como enfrentar a concorrência dispondo de 

forças superiores, mas também quando dispomos, de 

forças inferiores ( aqui tanto a segmentação quanto 

as alianças estratégicas também entram em ação) . 

 

 O ataque no jogo de xadrez requer 

superioridade de forças, que pode ser de dois tipos: 

material ou posicional. 

 A vantagem material permite-nos pressionar 

em pontos específicos, que o adversário não 

consegue defender devido ao número inferior de 

peças que dispõe. 

 Leva também às trocas e à simplificação da 

posição, decorrendo assim a vitória final do 

contendor que dispõe de superioridade material. 

 Por exemplo, uma empresa que desfrute de 

uma excelente saúde financeira, em relação a um 

competidor direto, pode pressioná-lo, a partir dessa 

vantagem material. 

 A superioridade posicional imobiliza o 

adversário, cria pressões, dificulta as respostas, 
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dificulta a mobilidade das peças pelo tabuleiro, cria 

asfixia. 

 A manobra tática é um recurso indireto de 

ataque. Tende a enfraquecer o adversário em uma 

área em particular, colaborando assim indiretamente 

para sua derrocada final. 

 

 Para atacar é necessário superioridade material 

ou posicional. Por outro lado inferioridade material 

de um lado requer compensação posicional para 

equilibrar o jogo. 

 

 O ataque e a defesa no mundo dos negócios 

tem muito a ver com a arte do jogo de xadrez, e esse 

com a arte da guerra. 

 

 Vejamos alguns exemplos práticos: Sua 

empresa tem superioridade na área de serviços pós-

vendas. Use essa vantagem competitiva para 

pressionar seu competidor direto. Divulgue essa 

superioridade junto ao seus clientes. 

 

 A penetração geográfica de sua empresa é 

superior a de seu competidor. Não dê facilidade para 

que ele penetre em mercados regionais 

tradicionalmente servidos por você. 

 

3) criar em toda a organização, em todos os níveis, 

um mesmo ânimo e um mesmo espírito voltados 
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para a consecução da Missão, da Visão e dos 

objetivos maiores da empresa. 

 

4) fazer a empresa evoluir e preparar-se melhor para 

enfrentar a concorrência e surpreender o inimigo 

despreparado (através de melhores métodos e 

disciplina). 

 

5) manter a capacidade da empresa de atacar os 

concorrentes, de criar novas estratégias, de inovar, 

independente da burocracia, e da luta daqueles que 

querem preservar o status-quo (acomodados e 

“lenha queimada”). 

 

 Essa capacidade de ataque poderíamos dizer 

que corresponde à vitalidade do negócio, na 

terminologia da qualidade. 

 

 Sem competição não há porque preparar 

planos estratégicos. Não haveria razão também para 

compararmos a arte da guerra com a realidade dos 

negócios. 

 

 O número de competidores em cada indústria 

em particular é dado por diversos fatores 

econômicos, que estão fora do controle de uma 

empresa em particular. 

 

 É fundamental entender a natureza da 

indústria na qual competimos. 



 

 158 

 

 O estabelecimento de barreiras de entradas à 

indústria, visando limitar o número de atores e 

proteger a margem dos presentes, tem a ver de um 

lado com o próprio sistema de impostos vigentes no 

Brasil no momento, que favorece em muitos casos 

os competidores estabelecidos no exterior. 

 

 De outro lado visa muitas vezes o 

aprisionamento do consumidor, sua escravização, 

para comprar caro o que poderia importar barato. 

 

 É um valor negativo quando derivado da 

incompetência e do protecionismo do incapaz em 

relação ao consumidor. 

 

 Necessitamos no Brasil de uma fase de 

transição rápida e eficaz permitindo que a indústria, 

em diversos casos, se ajuste após um longo período 

que inclusive importar equipamentos e tecnologia 

era proibido e altamente regulamentado. 

 

 Adaptando os ensinamentos de Sun Tzu para o 

ambiente empresarial, ainda tratando da questão 

competitiva: 

 

“Quando capaz de atacar pareça incapaz. 

Quando usar a força pareça inativo. 

Quando estiver próximo do alvo pareça distante. 

Quando for superior simule evadir-se. 
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Adversário descançando nos louros, não ofereça 

trégua. 

Adversário reagrupando forças, separe-o. 

Adversário despreparado, ataque-o. 

Onde você não é esperado, apareça.” 

 

 

 Parafraseando Sun Tzu: “Quando a empresa 

conhece a si mesma 50% das vitórias estarão 

asseguradas. Quando conhece profundamente a si 

mesma e a concorrência 100% de vitórias advirão.  

Quando não conhece a si mesma e aos competidores 

estará condenada ao fracasso.” 
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Análise Tecnológica 
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A TERRA 

 

Pequenas e Grandes Distâncias 

 

 Quando fala da terra Sun Tzu fala das 

pequenas e das grandes distâncias, por exemplo. 

 

 O significado disso para o planejamento 

estratégico tem a ver com a dimensão temporal de 

execução e implementação do plano estratégico. 

 

 De um lado não há nenhuma vantagem em 

estabelecer uma luta de longa duração, na qual 

nossos recursos se exaurem e os objetivos se diluem 

no tempo. 

 

 De outro lado existem tarefas que só podem 

ser executadas após outras, o que leva tempo, até 

algumas dezenas de anos, e não um ou dois.  

 

 Como conciliar esse aparente paradoxo? 

 

 Os macro-objetivos podem ser associados ao 

longo prazo, e estão mais próximos da visão 

empresarial, que da missão.   

 

 Por exemplo “queremos ser um dos líderes 

mundiais em nosso negócio” é um objetivo de longo 

prazo (tarefa muitas vezes que requer superar 
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diversas etapas e portanto está associado ao longo 

prazo). 

 

 Para atingir esse objetivo de longo prazo 

podemos estabelecer um outro tal como “ter o menor 

custo mundial de fabricação de nossa indústria”, 

sendo que esse objetivo é estabelecido como um pré-

requisito. 

 

 Assim sendo a questão das pequenas e grandes 

distâncias, e como percorrê-las, tem a ver com a arte 

de estabelecer objetivos encadeados de curto, médio 

e longo prazo, e sobre como inter-relacioná-los. 

 

 No fundo trata-se de eventos precursores e 

sucessores, que necessitam ser atingidos. Não existe 

de fato uma questão temporal relevante, da mesma 

forma que uma pequena ou longa distância depende 

de nossa referência espacial. 

 

 Esse tema remete-nos ao artigo The Core 

Competence of the Corporation ( As Competências 

Centrais da Empresa) dos professores C.Prahalad e 

G.Hamel. As organizações tem que eleger 

prioridades e desenvolver competências estratégicas 

para o seu desenvolvimento a longo prazo. 

 

 A terra encerra ainda lugares de passagem 

fácil e lugares estreitos de passagem difícil. 
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 As empresas enfrentam situações da mesma 

natureza. Existem os momentos fáceis ditados pelas 

circusntâncias externas brandas, e existem os 

momentos duros em que as condições do terreno 

deixam poucas opções e alternativas do caminho a 

escolher. 

 

 Cabe ao estrategista preparar a empresa para 

viver os momentos fáceis, mas também os difíceis. 

 

 Essa é uma arte que poucas empresas no 

mundo dos negócios tem conseguido realizar. Ainda 

não dispomos de um conhecimento organizado que 

assegure a longevidade saudável das organizações. 

 

 A Avon Products Inc., empresa americana com 

sede em Nova Yorque é um exemplo disso. A 

empresa foi fundada há mais de cem anos, sendo 

que até cerca de dez anos atrás era uma empresa 

sólida e de sucesso. 

 

 Diversas circunstâncias de mercado nos 

Estados Unidos levaram sua alta direção na época a 

tentar uma ampla diversificação de negócios, que 

não resultou efetiva. A empresa em pouco anos, 

segundo seus relatórios anuais publicados, viu-se em 

uma situação de dívidas de quase US$ 1 bilhão com 

terceiros, quando alguns anos antes tinha um 

excesso de caixa de mais de US$ 500 milhões. 
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 Nesse processo uma empresa centenária 

tornou-se efetivamente ameaçada de extinção, e 

sobreviveu devido à excepcional liderança de seu 

atual presidente do conselho, o sr. James Preston. 

 

 Esse fato episódico na vida dessa centenária 

empresa demonstra a vulnerabilidade com que as 

empresas se deparam. 

 

 No presente caso em função de seguir a onda 

da diversificação que assolou as empresas 

americanas na década de setenta e parte dos oitenta. 

 

 A mensagem de Eugene Fama e seus colegas 

de Chicago ainda não tinha sido bem compreendida 

pelo mercado: Não há nada que um processo de 

diversificação corporativo (normalmente com pouca 

ou nenhuma sinergia) possa fazer pelo acionista que 

ele não possa fazer sozinho, com mais competência, 

diretamente no mercado. 

 

 A empresa diversificada não ajuda a diluir 

melhor o risco do investidor, que pode fazê-lo por si 

só. 

 

 Em consequência, a busca do foco 

corporativo, no negócio essencial da empresa, 

voltou a ser a tônica nos Estados Unidos na segunda 

metade dos 80 em diante. 
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 Sun Tzu nos fala também dos lugares de 

perigo e de segurança. 

 

 A competição hoje é global ou no mínimo 

regional, em um grande número de mercados. 

 

 O lugar de segurança é o seu mercado de 

origem, ou região de origem, seu mercado 

doméstico. 

 

 Defenda firmemente sua posição em seu 

mercado de origem, consolide-a. 

 

 Os lugares de perigo são os novos mercados 

(segmentos socio-econômicos, novos mercados 

geográficos, etc). 

 

 Os lugares de perigo são como terrenos 

minados, que você e sua empresa desconhecem, e 

que portanto requerem um cuidado extremo, 

principalmente em relação aos competidores. 

 

 A terra encerra também florestas, campinas, 

desertos e muitas outras paisagens. 

 

 Na floresta coexiste a diversidade da vida, a 

harmonia e ao mesmo tempo a intensa competição. 

 

 Assim a competição é a outra face da 

harmonia, e ambas são partes da mesma moeda. 
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 Os animais e plantas devoram-se mútuamente. 

O ataque e a defesa é permanente para manter a vida 

e a harmonia. 

 

 A vida flui através da matéria, serve-se dela, 

faz interagir o mundo orgânico e inorgânico. 

 

 Na floresta das relações sociais e no mundo 

dos negócios a intensa competição visa melhor 

servir o consumidor, e não a destruição da ética e 

dos valores sociais, e ambientais. 

 

 A intensa competição (em todas as frentes) 

torna o sistema econômico mais harmônico e 

eficiente, porém dentro de regras e parâmetros 

válidos para todos. 

 

 O tema da externalidade econômica (quem 

banca seu custo? qual o papel da empresa ética?) 

adquire fundamental relevância no novo século que 

se aproxima. 
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Pontos Fortes e Fracos,  

Oportunidades e Ameaças 

 

 Sua empresa tem que ser líder no 

entendimento das necessidades de seus 

consumidores. Entender todas as necessidades 

relevantes de seus clientes relacionadas ainda que 

indiretamente com seu negócio, e não apenas as 

mais óbvias e diretas. 

 

 É necessário ser líder inclusive na intuição dos 

desejos ainda não expressos por seus consumidores 

(Sr. Morita da Sony e a história da criação do 

walkman). 

 

 Conheça claramente suas vantagens 

competitivas em relação a seus principais 

concorrentes. Faça uma lista dessas vantagens e 

revise-a frequentemente. Pergunte aos seus clientes 

quais são suas vantagens competitivas, o que 

distingue sua empresa de seus concorrentes( na 

visão deles, não na sua). 

 

 Ataque os segmentos de mercado que não 

estão recebendo atenção adequada dos 

competidores. Descubra a razão de seu insucesso, e 

o que deve ser feito para assegurar o sucesso de sua 

empresa onde os outros falharam. A falta de 

flexibilidade, inovação e adaptação responde por 

grande parte dessas falhas. 
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 Quando atacar seus competidores faça-o de 

modo que não possam antecipar onde serão 

atacados. 

 

 Invista para conhecer as estratégias e as 

práticas comerciais de seus concorrentes, o que 

permitirá sua empresa concentrar recursos e 

esforços adequadamente. 

 

 Uma fraqueza estratégica considerável decorre 

muitas vezes de uma empresa ter que preparar-se 

contra possíveis ataques de competidores frontais, 

mas sem conseguir precisar claramente de onde, ou 

da parte de quem. 

 

 Conhecer antecipadamente o local e o 

momento das batalhas chaves para a conquista dos 

clientes e do mercado permitirá que a empresa 

concentre forças e recursos para lutar na hora certa. 

 

 Nunca revele as estratégias, facilitando aos 

competidores o acesso às mesmas, através de 

fornecedores e consultores. 

 

 Apenas na fase de implementação, o pessoal 

chave de sua empresa deve conhecer 

detalhadamente os objetivos e as estratégias de sua 

empresa. Adote políticas claras de confidencialidade 

de informações e tenha normas de segurança com 
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relação às informações e documentação de sua 

empresa. 

 

 Esses cuidados não significam que os 

colaboradores devem ser excluídos do processo de 

formulação de objetivos e estratégias da empresa.  

Pelo contrário devem participar ativamente, 

principalmente ao nível dos grupos de trabalho e de 

cada departamento, porém os objetivos e estratégias 

críticas para o sucesso a longo prazo do negócio 

como um todo, tem necessáriamente que ser 

guardados em segredo. 

 

 Existe um tempo e uma condição histórica 

para o evento (objetivos inclusive) ser revelado. 

 

 Antecipar a revelação enfraquece e 

compromete sua implementação. 

 

 A vitória no mercado pode decorrer (muitas 

vezes) de conhecermos detalhadamente os objetivos 

e estratégias dos outros competidores, e 

manobrarmos com as táticas dos próprios 

competidores (principalmente quando são mais 

fortes). 

 

 Um exemplo de conhecimento ético das 

estratégias de produtos dos competidores é conhecer 

detalhadamente o que fazem e colocam no mercado 
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no exterior( no caso de competidores 

internacionais). 

 

 Como muitas vezes existe uma defasagem de 

tempo entre o lançamento em outros países e no 

mercado local, devido aos registros técnicos 

necessários junto aos órgãos governamentais, e 

outras barreiras impostas pelo mercado, podemos 

então tomar ações defensivas ou ofensivas, 

respeitando integralmente a lei. 

 

 O mesmo ocorre com as demais decisões 

mercadológicas, além da questão de lançamento de 

produtos. 

 

 Podemos analisar detalhadamente no exterior 

as práticas comerciais de grande parte dos 

competidores que estão chegando ao mercado 

brasileiro. E analisar de modo ético, através de 

relatórios publicados, ou pesquisando diretamente 

intermediários e consumidores finais. 

 

 Essa é uma prática internacional, e não se 

aplica só ao caso da abertura de mercado do Brasil. 

 

 Um outro exemplo é a interação entre a 

empresa e os centros de pesquisa no mundo. 

 

 Esses centros de pesquisa e seus pesquisadores 

detem cada vez mais informações, nem sempre 
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confidenciais, que podem ser compartilhadas com 

muitas empresas, e não apenas com o contratante. 

 

 Viver perto desses centros pode revelar muitas 

informações não confidenciais, sendo 

transacionadas na indústria. 

 

 Além disso a água corre de acordo com a 

natureza do terreno. Para competirmos temos que 

nos adequar às mudanças constantes do ambiente, e 

temos que ter táticas muito flexíveis para perseguir 

nossos objetivos a longo prazo, os quais também 

estarão sujeitos a mudar em função de fatores 

externos. 

 

 Oportunidades e ameaças podem ser os dois 

lados de uma mesma moeda. Depende da 

profundidade com que a empresa conhece e convive 

com seus próprios clientes, do grau que a empresa 

conhece suas próprias vantagens e desvantagens 

competitivas, do conhecimento da competição, e da 

indústria em que opera. Quando conhece pouco é 

uma auto-ameaça. 

 

 A análise de oportunidades e ameaças decorre 

da análise do ambiente externo, dos consumidores, 

canais de distribuição, competidores, ambiente 

tecnológico, governamental, econômico e sócio-

político. 
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 Oportunidades e ameaças que não decorram 

dessas análises não tem uma sustentação objetiva.  

 

 É imprecionante no mundo dos negócios como 

existem conceitos dogmáticos, que foram se 

convertendo em verdades  incontestáveis, apenas 

porque são expressões do pensamento da alta 

cúpula. 

 

 Vale a pena repetir que oportunidades e 

ameaças tem que levar a objetivos estratégicos, de 

outra forma não são oportunidades relevantes, ou 

ameaças importantes, e não deveriam fazer parte do 

plano estratégico. 

 

 O mesmo ocorre com os pontos fortes e fracos 

de uma empresa. 

 

 Sua identificação tem que decorrer de 

constatações internas objetivas. 

 

 Objetivos estratégicos importantes tem que 

estar alicerçados em pontos fortes internos que lhes 

dêem sustentação.  

 

 Por outro lado não podemos estabelecer 

objetivos a partir de fraquezas internas, que 

dificultam enormemente, ou impedem mesmo 

atingir os objetivos propostos. 
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 Um exemplo simples: Uma empresa tem como 

objetivo alcançar cobertura nacional de vendas nos 

próximos dois anos, atuando em um mercado 

técnico qualquer. Por outro lado não dispõe de 

recursos humanos treinados e qualificados em sua 

área comercial para sustentar a referida expansão. 

 

 Em outra situação um concorrente não dispõe 

de tecnologia de ponta em determinado segmento 

industrial, mas decide entrar mesmo assim para 

competir com outros que detêm tal tecnologia com 

base na premissa que buscará e conseguirá acesso à 

referida tecnologia. 

 

 Uma outra questão, como ensina Ohmae, é que 

pontos fortes e fracos tem que ser considerados em 

relação à competição, e não olhando-se apenas 

internamente para a própria empresa. 

 

 O adversário não pode ser forte em todos os 

aspectos do negócio. Estude os pontos em que ele é 

fraco e ataque-o nesses pontos, e não onde ele é 

forte. 

 

 A diferença entre um ponto forte e uma 

vantagem competitiva, ou um diferencial 

competitivo, é que o ponto forte não tem sustentação 

de longo prazo, ao contrário de uma vantagem 

competitiva. 
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 Pontos fortes e fracos também tem que ser 

olhados em relação aos fatores críticos de sucesso 

em uma determinada indústria. Ter um ponto fraco 

interno em um fator crítico é muito mais perigoso 

que ter pontos fracos em aspectos não essenciais. 

 

 Pontos fortes e fracos tem significado quando 

usados para atacar seus competidores ou para 

defender sua posição dentro do mercado. 

 

 A técnica do Kaizen, ou da busca da melhoria 

permanente, é a versão japonesa da máxima romana: 

“ Se queres a paz, prepara-te para a guerra.” 

 

 Os critérios do prêmio nacional da qualidade 

dos Estados Unidos, conhecido como Malcon 

Baldridge, constituem uma excelente ferramenta 

para a identificação dos pontos fortes e fracos de 

uma organização. 

 

 Oito aspectos do negócio são avaliados pela 

referida metodologia a saber: 

 

(1) a liderança enquanto criadora de valores, metas e 

sistemas, orientando a implementação contínua do 

valor oferecido ao cliente; 

 

(2) os sistemas de informação e análise;  

 

(3) planejamento estratégico da qualidade;  
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(4) desenvolvimento e gestão dos recursos humanos; 

 

(5) gestão da qualidade dos processos 

 

(6) também são avaliados os resultados obtidos 

quanto à qualidade e às operações; 

 

(7) a vitalidade dos negócios; 

 

(8) e o grau de focalização no cliente e sua 

satisfação. 

 

 A meta final desse sistema de avaliação 

interno é o grau de satisfação dos clientes, que a 

empresa oferece, em relação aos seus competidores. 

 

 Por outro lado a medida do progresso da 

empresa nesse sentido é dada pela qualidade de seus 

produtos e serviços, produtividade, qualidade de 

seus fornecedores e parceiros.  

 

 

 Os quatro elementos: forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças tem que ser analisados em 

conjunto, e não isoladamente.  

 

 Oportunidades não podem ser exploradas sem 

uma correspondente força interna. Por outro lado 
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ameaças competitivas coincidente com fraqueza 

interna é potencializada. Requer cuidado redobrado. 
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Métodos e Disciplina 

 

Métodos 

 

 Da mesma forma que um exército requer 

métodos e disciplina para atingir seus objetivos 

estratégicos, o mesmo ocorre com as empresas. 

 

 Deparamo-nos assim com o sistema de gestão 

da empresa que diz respeito ao porquê de sua 

existência  e como: 

 

1. estamos organizados e como dividimos as tarefas 

entre as áreas funcionais. 

 

2. fazemos as tarefas, ou seja, como produzimos, 

compramos, distribuimos, vendemos, prestamos 

serviços. 

 

3. planejamos e controlamos o que queremos atingir. 

 

4. comunicamos interna e externamente, e 

promovemos as relações e o entendimento. 

 

5. organizamos nosso conhecimento e nosso sistema 

de informações, ou seja como aprendemos 

enquanto empresa. 

 

6. mobilizamos as pessoas e gerimos os processos de 

mudança. 
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 Um excelente livro sobre o sistema de gestão 

das empresas, que detalha os métodos acima 

expostos, é o de Nélio Arantes - Sistemas de Gestão 

Empresarial - Editora Atlas - 1994. 

 

 Não é nosso propósito aqui percorrer todo o 

sistema de gestão empresarial, criticá-lo e comentá-

lo. 

 

 Os temas da razão de ser, mobilização das 

pessoas, comunicações e o tema da mudança estão 

tratados de outra forma, e em outras partes do 

presente livro. 

 

 A organização funcional tem que guardar 

relação com os  objetivos estratégicos. Não pode ser 

intocável e rígida. Não pode ser auto-definida. 

 

 Significa ainda que a empresa tem que ter 

flexibilidade organizacional, ser capaz de adaptar-

se. Esse é um requisito importante para a empresa 

ter flexibilidade tática, e adaptabilidade às 

condições externas variáveis. 

 

 Ter flexibilidade requer dispor de 

colaboradores com flexibilidade para realizar tarefas 

distintas, que possam mudar de foco de atuação, ou 

cuidar simultâneamente de focos distintos. 
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 A Asea Brown Boveri é um exemplo de 

organização que dá grande ênfase na organização 

matricial, estando os líderes funcionais da ABB 

localizados nas várias unidades de negócio da 

empresa ao redor do mundo, prestando serviços 

entre si, para melhor atender seus clientes. 

 

 A forma como a empresa está organizada 

depende se atua apenas em um país, se é 

exportadora, se atua regionalmente, ou em escala 

global (ou seja depende de seu escôpo geográfico de 

atuação). 

 

 Deve estar diretamente relacionada com os 

processos críticos da empresa. 

 

 Depende dos focos estratégicos que quer dar 

importância e relevância, quando olha para o seu 

fututo desejado. 

 

 É função também da cultura e do estilo de 

fazer negócio de cada empresa, e de seu estágio no 

ciclo de vida da organização. 

 

 A logística (que é um exemplo de “como 

fazemos as tarefas”) tem que adequar os sistemas de 

distribuição da empresa às realidades do consumidor 

e do mercado.  Tem ainda que encontrar formas 

eficientes de atender a novos mercados e novos 
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clientes, e ser cada vez mais eficiente no 

atendimento dos mercados e clientes atuais. 

 

 A logística também tem que decorrer do plano 

estratégico e também não pode ser rígida, e auto-

definida. 

 

 O sistema de planejamento deve estar 

hierarquizado a partir dos objetivos e estratégias da 

empresa, e da unidade estratégica de negócio. 

 

 A partir daí temos os planos funcionais, de 

cada processo fundamental do negócio 

(independente de funções), de cada área funcional, 

de cada colaborador, resultando no planejamento e 

na agenda pessoal alinhada com a agenda da área 

funcional, do departamento, da empresa. 

 

 O sistema de controle implica em 

monitoramento para avaliar  se estamos atingindo os 

objetivos propostos e se as estratégias definidas para 

tal estão sendo implementadas, ou não. 

 

 Implica ainda monitorar a satisfação de 

clientes (internos e externos) e consumidores, 

visando entendermos suas prioridades, e como 

estamos desempenhando como empresa em relação 

a essas expectativas. 
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 A empresa necessita ultrapassar a fase do 

“planejamento econômico - financeiro” para ser 

gerida estrategicamente. 

 

 A contabilidade do cliente deve vir antes da 

contabilidade financeira. 

 

 O controle econômico-financeiro visa 

basicamente minimizar custos e otimizar a 

lucratividade e o valor da empresa para seus 

acionistas.  Deve estar fundamentado em um modelo 

econômico-financeiro de longo prazo da empresa. 

 

 Uma medida fácil que indica o estágio em que 

a empresa se encontra no seu modelo de 

planejamento é a seguinte: O plano estratégico em 

sua empresa é preparado antes ou depois da revisão 

do orçamento anual ? 

 

 Quando o orçamento vem primeiro, a empresa 

está ainda na fase do planejamento econômico- 

financeiro. 

 

 Um grande número de estratégias  tem por 

objetivo tornar a empresa um fabricante ou 

prestador de serviços de baixo custo. São estratégias 

associadas à escala de produção, mercados de 

massa, etc, e não podem ser implantadas sem que a 

empresa conheça e controle profundamente seus 

custos e despesas. 
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 Outro aspecto relacionado com os métodos e 

com a disciplina é o treinamento e a aprendizagem, 

que deve assegurar contínuamente a capacidade de 

resposta dos recursos humanos da empresa aos 

novos objetivos e  às novas estratégias, aos novos 

desafios, principalmente enfrentar a competição. 

 

 Uma empresa sem forte ênfase no treinamento 

e nos processos de aprendizagem é como um 

exército que não exercita e simula situações de 

guerra. 

 

 O sistema de treinamento deve estar 

intimamente associado ao plano estratégico, aos 

objetivos profissionais e pessoais de cada 

colaborador, e ao sistema de avaliação e recompensa 

da empresa. 

 

 A rotação planejada dos colaboradores entre 

áreas funcionais, dentro de sua área funcional, 

percorrendo um determinado processo essencial da 

empresa, ou trabalhando em áreas fornecedoras e 

clientes são formas importantes de treinamento. 

 

 Todos os colaboradores serão contínuamente 

treinados e reciclados, porém a partir de um plano 

estratégico, com objetivos definidos. Devem ainda 

ser avaliados, a partir de objetivos profissionais 

específicos, alinhados com as ações, metas, 
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objetivos, indicadores de desempenho e estratégias 

de sua área. 

 

 Agora está na moda o termo empregabilidade, 

que significa que a empresa não aposta em uma 

relação de longo prazo estável com sua força de 

trabalho, principalmente com relação à força de 

trabalho de nível médio para baixo. 

 

 Aposta por outro lado em uma relação 

transitória, de mercado, e treina os colaboradores 

visando sua empregabilidade, visando sua 

capacitação para o mercado. 

 

 Temos aqui uma situação em que 

potencialmente o foco estratégico do treinamento 

(principalmente nos níveis menos qualificados) não 

é o plano estratégico da empresa, mas a 

empregabilidade do colaborador. 

 

 Dependendo das circunstâncias da relação o 

colaborador colocará ênfase em seu treinamento 

visando sua empregabilidade, e não os objetivos da 

empresa, ou de sua área de atuação na empresa. 

 

 Uma parte do sistema de mobilização dos 

colaboradores diz respeito ao sistema de 

recompensas, o qual tem que responder a diversas 

questões: 
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 Como compartilhar os benefícios gerados pela 

empresa com os colaboradores? 

 

 Como incentivar a melhora da lucratividade e 

da produtividade da empresa ? 

 

 Quem deve receber os mais altos salários na 

empresa - a cúpula, ou aqueles que desempenham 

funções estratégicas críticas ? -  

 

 Como associar o sistema de incentivos à 

consecução de objetivos profissionais e pessoais ?  

 

 Como ter um sistema de recompensas flexível 

e mutável de acordo com as mudanças táticas que 

ocorrem em relação aos objetivos da empresa ? 

 

 Esses oito fatores acima identificados, 

relacionados aos métodos (sistema de gestão da 

empresa), influem na preparação do plano 

estratégico e na efetiva capacidade de uma empresa 

implementá-lo. 

 

 Falhar em qualquer um deles, compromete a 

possibilidade de sucesso do plano estratégico da 

empresa. 

 

 O plano estratégico é similar a um plano de 

guerra onde: o mercado é o campo de batalha, os 

competidores são os inimigos, o objetivo é a 
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conquista do consumidor, do cliente, para a nossa 

marca, para a nossa empresa. 
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Disciplina 

 

 O professor Dominique Héau - INSEAD, 

Fonteneblau, coloca os seguintes requisitos como 

parte da disciplina na organização: 

 

(1) Entendimento claro das expectativas tanto do 

ponto de vista de resultados econômico- financeiros 

esperados, quanto do ponto de vista dos indicadores 

de desempenho (benchmarks). 

 

(2) Feedback rápido e honesto. 

 

(3) Recompensas e sanções consistentes. 

 

(4) Envolvimento do topo no negócio, o que implica 

possibilidade de conviver junto na liha de frente. 

 

(5) Combate ao “paroquialismo” interno e promoção 

da cooperação. 

 

 Como nos ensina Gramsci a separação entre 

dirigentes e dirigidos assume diversos aspectos de 

acordo com as circunstâncias e condições gerais. Na 

desconfiança recíproca o dirigente pensa que o 

dirigido o engana, exagerando os dados positivos e 

favoráveis à ação, e por isso nos seus cálculos deve 

levar em conta esta incógnita, que complica a 

equação. 
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 O dirigido, por outro lado, duvida da energia e 

do espírito de decisão do dirigente, e por isso é 

levado, inclusive inconscientemente, a exagerar os 

dados negativos. Há consequentemente um engano 

recíproco, origem de novas hesitações, de 

desconfianças, de questões pessoais, etc. 

 

 Ainda segundo Gramsci, quando isso ocorre 

significa que: 1) há crise de comando, 2) a 

organização, ou o bloco social do grupo em causa, 

ainda não teve tempo de se consolidar, criando a 

harmonia recíproca, 3) a incapacidade do dirigido 

de cumprir sua missão, que no fim das contas 

significa a incapacidade do dirigente de escolher, 

controlar e dirigir o seu pessoal. ( A. Gramsci - 

Maquiavel, o Príncipe e o Estado Moderno) 

 

 Recompensas muito freqüentes implicam em 

escassez de recursos.  Muita pressão implica motim 

e perda de talentos. Muitas punições causam 

desconforto.  

 

 Disciplina relaxada, então será necessário 

grande esforço para conseguir executar as tarefas. 

 

 Punir antes que as pessoas sintam prazer em 

trabalhar para você não as fará lutar por suas causas. 

Por outro lado, quando as pessoas gostam 

efetivamente de trabalhar para você, punir é 

necessário. Assim sendo, as pessoas que trabalham 
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para você devem ser tratadas com humanidade, mas 

devem observar a disciplina . 

 

 Disciplina férrea não significa autoritarismo. 

Por outro lado não iremos a nenhum lugar sem um 

grupo coeso, buscando uma mesma linha de ação, 

com tenacidade e determinação. 

 

 Compartilhar princípios, valores, missão, visão 

e objetivos é uma forma de levar a disciplina a 

todos. Nesse sentido a busca do alinhamento, que já 

nos referimos antes, é importante. 

 

 A disciplina na Guerra diferencia um exército 

vencedor de um perdedor. 

 

 Quando existe ênfase no treinamento no 

âmbito da empresa, treinamento esse alinhado aos 

objetivos estratégicos da organização, então os 

colaboradores serão disciplinados. 

 

 Quando o líder da empresa mostra confiança, 

mas sempre insiste que suas ordens sejam 

cumpridas, o ganho é mútuo.  

 

 A vacilação solapa a confiança de seus 

subordinados. 

 

 Licurgo criou dois filhotes de cães, filhos da 

mesma mãe e do mesmo pai. Um acostumou à 
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fartura e permitiu-lhe ficar em casa, enquanto ao 

outro exercitava na caça.  Depois levou-os à 

Assembléia colocando ossos e comida em um prato, 

soltando ao mesmo tempo uma lebre. Cada cachorro 

fez o que estava acostumado. 

 

 “Vejam cidadãos, que sendo da mesma raça, 

em virtude de seu regime de vida, resultaram muito 

diferentes um do outro, e que portanto a disciplina é 

mais eficaz que a natureza para a consecução do 

bem.” 

 

 “O estrategista que vence no mercado executa 

muitos cálculos e planos. Aquele que perde, em 

geral não planeja.” - Sun Tzu 

 

 “Trate as pessoas que trabalham com você 

como seus filhos amados. Porém se você for 

indulgente e incapaz de comandar isso de nada lhe 

servirá”. Sun Tzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 190 
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Parte III 

 

A IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

 

 Os resultados concretos do plano não podem 

demorar a aparecer, de outro modo, novos 

candidatos à liderança surgirão para tirar vantagem 

da situação. A desmotivação se instalará, os recursos 

se esgotarão. 

 

 Não existe nenhum benefício em um plano 

estratégico de longa maturação, e cuja 

implementação prolongue-se no tempo. 

 

 A rapidez na implementação do plano é de 

suprema importância. 

 

 O propósito do plano é atingir o que se propõe 

o mais rápido possivel. 

 

 Todo estrategista militar conhece a 

importância da velocidade na implementação de 

planos de guerra. 

 

 O mesmo ocorre no mundo dos negócios. 

 

 Por outro lado existem objetivos que não 

podem ser atingidos em poucos meses. Como 

conciliar esse aparente paradoxo ? 
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 O plano de curto prazo ( períodos de um ano) 

tem que apontar para objetivos e conquistas claras, 

mensuráveis e precisas. 

 

 Aqui a questão da transparência de propósitos, 

do compartilhar, ganha relevância. 

 

 Para um período de cinco anos, o que temos 

que ter clara é a macro-estratégia, a qual será 

atingida degrau por degrau, pela combinação e 

somatório do atingimento dos objetivos anuais 

propostos. 

 

 Não existe nenhum benefício claro em 

compartilhar a macro-estratégia de cinco ou dez 

anos com os colaboradores. Essa é uma revelação 

que deve ser gradual. 

 

 A maximização da energia para 

implementação dos planos na guerra vem da 

combinação de técnicas diretas e indiretas de 

ataque.  

 

 A mais longo prazo a visão do negócio deve 

ser a bússula orientadora. 

 

 Podemos considerar três níveis de 

implementação de estratégias: nível da empresa 

(corporação) como um todo; o nível do negócio em 
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particular (unidade de negócio); e  nível de uma 

área funcional (estratégias de marketing por 

exemplo). 

 

 A estratégia  da empresa visa responder a 

questão tais como: “em que negócio estamos?”; 

“quais nossas vantagens sustentadas de longo 

prazo?”; “quais nossos competidores frontais 

enquanto empresa como um todo?”; “que 

competências corporativas queremos ter ou já 

temos?”. 

 

 A estratégia das unidades de negócio visa 

integrar as diversas funções gerenciais ( marketing, 

produção, finanças, pessoal, suprimentos, etc) que 

fazem parte de um dado negócio para responder a 

questões tais como: “Como devemos competir?”; 

“Quais nossos competidores diretos?”; “Por que 

constituimos uma unidade de negócio exclusiva?” 

 

 O que é uma unidade de negócio dentro de 

uma empresa? 

 

 São unidades que competem em mercados 

definidos, podendo fornecer e obter recursos do 

mercado, e não são apenas unidades cativas de uma 

unidade maior. 
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 Uma subsidiária que opera no exterior 

competindo em um mercado externo é claramente 

uma unidade de negócio do ponto de vista externo. 

 

 Pode não ser uma unidade de negócio do 

ponto de vista interno da empresa, se tem que 

importar produtos da matriz, sem nenhum grau de 

adequação às suas necessidades locais, quaisquer 

que sejam elas. 

 

 A estratégia funcional visa integrar os vários 

elementos sub-funcionais ( exemplo - elementos do 

composto de marketing da empresa). 

 

 Essa visão integrativa do papel das estratégias 

tanto a nível do negócio quanto funcional foi 

primeiramente explicitada por Dan Schendel e 

Charles Hofer em seu livro Strategic Management: 

A New View of Business Policy and Planning          

( Boston, Little Brown, 1979). 

 

 Tomemos por exemplo um caso de estratégia 

funcional (marketing): 

  

 Definidos os objetivos mercadológicos que a 

empresa quer atingir, e consideradas as 

oportunidades e ameaças externas bem como seus 

pontos fortes e fracos internos, coloca-se então a 

questão de como esses objetivos serão atingidos, ou 
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seja, qual a estratégia que adotaremos para atingí-

los. 

 

 Algumas vezes, como já vimos, os objetivos da 

empresa são quantitativos: “atingir 10% de 

participação de mercado no ano 2000.” - Porém, 

como fazer isso? 

 

 Vejamos três maneiras possíveis de 

desenvolver estratégias mercadológicas visando 

ganho de participação de mercado: 

 

1)Alteração das variáveis críticas de 

posicionamento de mercado - Visa introduzir 

uma nova variável de segmentação no mercado 

considerado. 

 

 Seria como redefinir as variáveis de 

posicionamento. 

 

 Um exemplo disso foi a introdução de uma 

nova linha de desodorantes do Boticário no mercado 

brasileiro alguns anos atrás. 

 

 A referida linha foi segmentada considerando-

se consumidores com elevada sudoreze em relação 

aos de baixa ou pouca; e consumidores com 

problemas de odor causado pela transpiração, em 

relação a consumidores sem esse problema. 
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 Sem entrar no mérito do sucesso da referida 

liha, ela representou uma tentativa de redefinir as 

variáveis de posicionamento da hierarquização da 

categoria pelos benefícios percebidos pelo 

consumidor, e não de dentro da empresa para fora. 

 

 Muitas empresas vão criando extensões de 

linhas e multiplicidade de produtos sem questionar 

se atendem às necessidades e benefícios definidos e 

percebidos pelo consumidor, ou se são apenas visões 

internas, sem compromisso com essas vontades. 

 

 A introdução de um novo eixo de segmentação 

de mercado é sempre mais radical, envolve mais 

riscos, é mais difícil, requer maior criatividade, 

“insight” e paciência. 

 

 É mais difícil porque muitas vezes requer 

intuir o consumidor, ler sua alma, detectar 

expectativas e desejos que ele mesmo não tem 

clareza a respeito, e que portanto não podemos 

responder via técnicas de pesquisa de mercado 

convencionais. 

 

 Quando não somos o líder de uma indústria 

temos que entender a fundo suas variáveis críticas e 

como mudá-las (como alterá-las pela introdução de 

novas variáveis), de outra forma vamos apenas, 

permanentemente, reforçar o papel do(s) líder(es) do 

mercado. 
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2)A busca de “gaps” ou buracos no mercado, 

dizendo respeito à identificação de áreas de 

posicionamento inadequadamente cobertas. 

 

 O objetivo é explorar essas áreas com nossas 

linhas de produtos e ganhar assim participação de 

mercado. 

 

 O relevante aqui é identificar nichos rentáveis 

e suficientemente grandes para viabilizar seu 

atendimento econômico. 

 

 Um exemplo seria considerar o eixo de preços 

de um dado segmento de mercado e nele visualizar 

os vários competidores segmentados em seus 

diferentes níveis de preços. 

 

 Pode ocorrer que exista um gap ou buraco 

nessa escala de preços que não é explorado por 

nenhum competidor, e que pode portanto 

representar uma oportunidade. 

 

3)A identificação de pontos fracos competitivos 

na cobertura do segmento de mercado em 

questão. 

 

 Nesse caso o mercado está totalmente coberto, 

através de diversos competidores, porém existe uma 

área do mercado inadequadamente servida, ou seja 
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um competidor (ou mais) cobrindo uma ampla faixa 

do mercado com poucos produtos e inadequados. 

 

 A estratégia nesse caso consiste em atacá-los 

com produtos mais adequados às necessidades do 

mercado. 

 

 Um exemplo é o que ocorreu recentemente no 

mercado de produtos vitamínicos e dietéticos, que 

era servido por poucas opções e variedades, e que 

após sua desregulamentação nos Estados Unidos, 

passou a ser servido por uma proliferação de marcas 

e opções. 

 

 Assim sendo existem estratégias defensivas e 

ofensivas. As defensivas implicam na defesa de 

nossa posição atual no mercado, não cedendo 

terreno aos competidores. 

 

 As estratégias ofensivas dizem respeito à 

criação de novos mercados, ou à conquista de fatias 

de mercado dos competidores.  Por princípio, nunca 

parta para estratégias ofensivas sem uma situação 

sólida em relação ao seu negócio atual.  Esse é um 

erro comum, observado na prática dos negócios 

inúmeras vezes. 

 

 A escolha da estratégia entre possíveis opções 

é uma questão de análise de custo/ benefício com 

base em sua probabilidade de sucesso, resultados 
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esperados, necessidades de recursos, facilidade de 

implementação, velocidade de retorno, intuição da 

alta cúpula, sinergia com outras estratégias. 

 

 As estratégias escolhidas devem ser 

consistentes com o estilo gerencial da empresa, com 

seus valores, cultura organizacional, políticas, etc. 

 

 Deve ainda ser adequada aos recursos 

disponíveis pela empresa e seu risco deve ser 

aceitável. 
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A Fonte da Energia para o Plano Estratégico 

 

 Controlar uma empresa grande é tão difícil 

quanto controlar uma empresa pequena. 

 

 Comandar uma organização pequena de 

vendas e marketing é o mesmo que comandar uma 

grande organização. É tudo uma questão de 

comunicação externa e interna. 

 

 O marketing interno à organização, ou o endo-

marketing como é denominado, tem sido uma área 

do marketing em expansão, ganhando mais e mais 

importância recentemente. 

 

 O endo-marketing está para os negócios como 

os tambores e as diversas formas de bandeiras, 

comunicações e sinalizações estão para o exército. 

 

 O objetivo da comunicação interna e externa é 

promover as relações e o entendimento entre a 

empresa, seus parceiros e clientes, entre os 

colaboradores e as áreas funcionais. 

 

 Tomemos por exemplo uma empresa de 

vendas pelo sistema porta-a-porta: O crescimento, a 

motivação e desenvolvimento do seu canal de 

distribuição é um dos principais fatores de sucesso 

do negócio. 
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 Assim sendo o plano de recrutamento de novas 

revendedoras, seu incentivo à colocação de pedidos, 

reconhecimento pelo trabalho executado e por suas 

conquistas pessoais e profissionais; bem como o 

treinamento e desenvolvimento de novas 

habilidades, são instrumentos relevantes de gestão 

do referido canal. 

 

 São investidos milhões de reais por ano nos 

planos de incentivo e reconhecimento do canal de 

distribuição das empresas de porta-a-porta em geral. 

 

 É tudo uma questão de comunicação interna  

externa. 

 

 O que se observa de cooperação e 

entendimento entre as empresas e seus canais de 

distribuição nos mercados porta-a-porta não se 

observa, em contrapartida, no mercado varejista, 

onde as relações entre fabricantes, distribuidores, 

atacadistas, pequeno, médio e grande varejo são 

tensas e atualmente passando por profundas 

mudanças em função das mudanças macro-

econômicas que atravessa o Brasil, bem como pelos 

efeitos locais do fenômeno da globalização. 

 

 Maximizar a energia disponível em uma 

empresa significa  utilizar os talentos individuais, 

considerando suas habilidades e potenciais. 
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 Os colaboradores de uma empresa foram  

classificados, na literatura de recursos humanos, em 

quatro grupos: Os acomodados, os “lenha 

queimada”,o pessoal em treinamento, e aqueles 

diferenciados. 

 

 Os “acomodados” não poderão ajudá-lo nas 

transformações estratégicas, nas grandes mudanças 

que muitas vezes serão necessárias. A empresa 

necessita, e muito, dos “acomodados”, mas não 

poderá contar com eles nos processos inovadores, e 

nos momentos de grandes desafios. 

 

 Eles representam o “status quo” e como tal 

devem ser respeitados. 

 

 Os “lenha queimada” são aqueles profissionais 

que já foram comprometidos com o sucesso da 

empresa, mas que hoje, por razões diversas, 

representam um verdadeiro peso, que todos devem 

carregar.  

 

 Salvo exceções ( por razões psico - sociais 

diversas), a grande maioria nesse caso deve ser 

substituída com o passar do tempo, de modo que o 

peso relativo desse quadrante seja inexpressivo.  

 

 Essa análise das condições dos recursos 

humanos da empresa assume ainda maior relevância 
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quando executada por área funcional, por processo 

crítico, ou por unidade de negócio. 

 

 O pessoal em “treinamento” tem que ser 

desenvolvido, tem que absorver novos e maiores 

desafios, tem que integrar-se cultural e 

profissionalmente na empresa.  O importante é que 

sejam ajudados nesse processo, e não totalmente 

desamparados, como ocorre em muitas 

organizações. 

 

 Qual o interesse da maioria de “acomodados” 

e dos “lenha queimada” em treinar e desenvolver o 

pessoal jovem? - nenhum. 

 

 O pessoal “diferenciado” tem que receber 

desafios, e tem que sentir os benefícios de seu 

progresso, participando dos resultados do que 

ajudou  a construir, independente do nível 

hierárquico que ocupa na organização. 

 

 Esse é o pessoal chave para a implementação 

de novas estratégias e dos novos planos. Sem eles a 

empresa não tem como transformar-se, não tem 

como evoluir, não tem como inovar. 

 

 Como está a contabilidade dos talentos 

humanos em sua organização ? 
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 Os “diferenciados” são tão importante para a 

construção do futuro de sua organização quanto os 

“acomodados” o são para a garantia do presente. 

 

 A utilização da energia disponível na empresa, 

para consecução de seus objetivos e estratégias, 

depende da gestão dos seus recursos humanos. 

 

 Em muitas empresas a inépcia de gestão dos 

recursos humanos gera uma entropia muito grande, 

e portanto uma impossibilidade prática de 

implantação de estratégias com eficácia. 

 

 A definição de objetivos e estratégias, sem o 

envolvimento do pessoal chave, apenas de cima para 

baixo, não tem nenhuma possibilidade de sucesso a 

médio prazo. 

 

 Devido à redução dos quadros de pessoal das 

empresas, em todos os níveis hierárquicos, decorre 

uma falta de estabilidade de colaboradores para 

participarem da elaboração e levarem avante a 

implementação das estratégias. 

 

 A eficácia da comunicação interna dos planos 

e a mobilização correspondente do pessoal é 

dificultada ainda pelo chamado “custo Brasil” 

inserindo-se aí falta de educação básica para todos, 

carência alimentar (subnutrição) e estresse social 

nas grandes cidades industriais. 
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 O alinhamento da energia dos colaboradores 

de uma empresa requer também que determinados 

valores sociais sejam compartilhados: 

Produtividade, redução de custos, busca da 

satisfação de clientes internos e externos tem que ser 

mais importantes que levar vantagem sobre o 

próximo, ganhar a qualquer custo, roubar, sabotar. 

  

 Em muitas empresas no Brasil o que ainda 

infelizmente se observa é uma tolerância interna 

com práticas de corrupção como forma de 

compensação salarial indireta aos colaboradores, 

pagando-se assim menos impostos e encargos 

sociais. 

 

 Outra palavra chave para despertar a fonte da 

energia para a realização do plano chama-se 

“participação nos resultados” e “participação 

societária”. 

 

 Quem vai lutar por liderança, revolucionar o 

negócio, enquanto alguns ganham muito, e aqueles 

que carregam o piano ganham além do salário, 

apenas agradecimentos ? 

 

 Entretanto dinheiro não é tudo.  A velha escala 

de Maslow ainda funciona. As pessoas querem 

realizar-se, lutar por ideais, e o trabalho pode e deve 

oferecer essa satisfação. 
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 A Lei Moral Máxima ( Visão, Missão, Crenças 

e Valores) tem que encantar os colaboradores, para a 

realização dos planos. 

 

 No excelente  artigo “Putting the service-profit 

chain to work”, publicado por James Heskett e 

outros na edição de março/abril de 1994 da Harvard 

Business Review, o papel da satisfação do 

colaborador é colocado adequadamente em 

destaque. 

 

 O referido artigo defende a tese que a 

qualidade externa do serviço oferecido aos clientes 

está diretamente asociada à qualidade interna dos 

serviços oferecidos aos colaboradores, que por sua 

vez geram a satisfação dos colaboradores. 

 

 Não apenas serviços internos e a oferta de um 

endo-marketing com conceitos vazios, mas sim 

permeados pelos valores da organização, e válidos 

para os clientes e consumidores. 

 

 Colaboradores satisfeitos e identificados 

permanecem mais tempo trabalhando na mesma 

empresa, e portanto atingem maior produtividade  

( função da curva de experiência), e assim sendo 

aumenta o grau de qualidade dos serviços prestados 

aos clientes externos, e aumenta também o 

intercâmbio de valores entre a empresa e o mercado. 
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 Clientes externos satisfeitos são um impor- 

tante ingrediente na lealdade dos referidos clientes, 

e como já vimos isso impacta diretamente nas 

vendas e na rentabilidade do negócio (como conse- 

quência, e não como causa). 

 

 A liberação da criatividade e da inovação dos 

colaboradores como membros da organização 

também está diretamente relacionada com a 

quantidade  e principalmente com a qualidade da 

energia disponível para a realização dos objetivos e 

metas. 

 

 Em que situações haverá maior liberação da 

criatividade e da inovação? - quando a) o ambiente 

não for castrador, pelo contrário promover a 

liberdade de pensar, tentar, acertar e errar; b) uma 

boa parte dos ganhos decorrentes da criatividade 

reverterem para o agente criativo; c) a inovação for 

um valor para a alta direção e todos percebem isso 

nos diversos níveis da empresa; d) os desafios que 

temos que superar são claros (a necessidade é a mãe 

da criatividade); e) a empresa criança (sonhadora, 

emocional) for capaz de coexistir com a empresa 

adulta (racional, analítica); f) o histórico de rupturas 

de paradoxos tiver um saldo positivo, e de certa 

maneira a empresa já passou por experiências de 

recriar-se e transformar-se algumas vezes. 
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 Trabalhar com a criatividade e inovação dos 

colaboradores pode liberar energia atômica, que por 

sua vez será usada na trasformação e revitalizaçao 

da empresa. É muito mais relevante que avanços 

incrementais e também muito mais perigoso e difícil 

de manejar. 

 

Dirigindo Uma Organização 

 

 Sem harmonizar a empresa, o líder não poderá 

levar avante objetivos e estratégias bem sucedidas, e 

a empresa não terá sucesso em enfrentar a 

competição. 

 

 Assim sendo o estrategista tem que harmonizar 

os líderes da empresa entre si  antes de colocar suas 

estratégias em ação, e antes de decidir enfrentar a 

competição. 

 

 Os objetivo básico das manobras táticas que 

uma empresa é muitas vezes levada a executar no 

mercado, é converter situações adversas em 

situações ganhadoras, transformar aquilo que é 

sinuoso em direto.  Entretanto temos que executar 

essas manobras com uma organização bem 

estruturada, e não com grupos conflitantes. 

 

 Avançar aceleradamente ou lentamente não é a 

resposta. Vamos atingir o alvo exaustos ou tarde 

demais. 
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 Colocar planos e estratégias em execução sem 

uma logística adequada para suportá-los não levará a 

empresa a lugar nenhum. 

 

 As condições que o líder e estrategista de uma 

organização deve preencher para poder colocar em 

prática as estratégias vencedoras são as seguintes: 

 

 Familiarizar-se com o mercado e com os 

consumidores. 

 

 Praticar a dissimulação. Ter planos 

impenetráveis. 

 

 Mover-se só quando existir uma vantagem real 

a ser conquistada para a empresa. 

 

 Ser extremamente rápido na execução dos 

planos (ter foco). 

 

 Repartir o benefício do progresso da empresa 

com os colaboradores. 

 

 Planejar antes de mover-se. 

 

 Usar símbolos e exemplos internamente em 

abundância (endo-marketing). A palavra sozinha 

não vai muito longe. 
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 Formar um corpo único ( Organização formal, 

Princípios, Valores, Missão, Visão). 

 

 Napoleon Hill formulou o conceito de “master 

mind” na década de 40 que corresponde ao moderno 

conceito de “visão empresarial”. 

 

 Ele propunha que mais que o desejo de uma 

única mente, o futuro desejado pela empresa deveria 

contar com muitos aliados internos, com muitas 

mentes pensando e desejando juntas e construindo o 

futuro almejado. 

 

 Essa máxima (da formação de um corpo 

único) remete-nos também a questão da defasagem 

de desenvolvimento entre áreas diferentes da 

empresa. 

 

 Na Babilônia SA por exemplo a área de 

marketing é inovadora, mas não é o caso da área de 

pesquisa e desenvolvimento, que vem como uma 

lagarta bem atrás.  

 

 Esa questão da dissonância entre áreas 

funcionais, decorrente de estarem em diferentes 

estágios de desenvolvimento, é uma das causas que 

impedem as empresas de formarem um corpo com 

mais unicidade. 
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 Nesses casos é melhor investir para nivelar as 

diferenças, em vez de seguir aumentando-as. 

 

 Muitas empresas formulam objetivos e 

estratégias corretamente, porém não consideram 

adequadamente a questão dos recursos necessários 

para sua implementação adequadamente. 

 

 Nêsses casos os objetivos e estratégias 

multiplicam-se, porém os recursos para realizá-los 

permanecem inelásticos. 

 

 Existe um trabalho de sintonia fina cruzando 

objetivos e recursos disponíveis que deve ser feito. 

 

 Quando muito o que varia é a quantidade de 

pressão em cima da estrutura organizacional 

existente para dar conta de mais e mais objetivos. 

 

 Essa dissonância não tarda em apresentar seus 

sintomas. Os objetivos não são atingidos e o 

descrédito se instaura em todos os níveis. 

 

 Ganhar mercado e a preferência do 

consumidor requer coragem, arrojo e determinação. 

 

 A arte da disciplina e a calma são essenciais ( 

parte do auto-controle). 
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 Requer também ter objetivos claros e estar 

próximo dos objetivos que determinar. Atacá-los 

com motivação, sem espírito de desânimo na equipe 

(isso faz parte da arte de usar as próprias forças). 
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A  Organização em Marcha 

 

 Tenha em mente as seguintes máximas de Sun 

Tzu adaptadas para o mundo dos  negócios: 

 

 É necessário flexibilidade para adaptar-se às 

mudanças. Pergunte-se frequentemente sobre o que 

está mudando, que tem relevância para o seu 

negócio. 

 

 Ter um negócio flexível requer uma 

organização ,  táticas e métodos flexíveis. 

 

 Quando sentir competidores próximos no 

mercado (junto aos seus clientes) e sem causarem 

muito alarido, isso denota que estão em uma posição 

forte. 

 

 Quando os competidores são provocativos, 

então estão ansiosos para enfrentar vossa empresa 

(descubra a causa). 

 

 Cliente e mercados de fácil acesso, podem 

esconder armadilhas(se fosse tão bom não seria de 

fácil acesso). 

 

 Quando atacar novos mercados 

(principalmente no exterior) valha-se de guias e 
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informantes locais para transformar dificuldades e 

empecilhos em vantagens. 

 

 Em geral podem ser ex-colaboradores de 

outras empresas concorrentes, agências de 

pesquisas, distribuidores autônomos, advogados, 

empresas de consultoria, etc. 

 

 Linguagem agressiva por parte dos 

conpetidores significa que partirão em retirada em 

breve . 

 

 Competidor com vantagem competitiva clara, 

mas sem tirar proveito dela, significa que está 

exausto e sem forças. Investigue por que. 

 

 Clamores na organização informal significa 

nervosismo, ansiedade na cúpula. 

 

 Distúrbios entre setores da organização 

significa liderança fraca. 

 

 Quando os escalões superiores estão 

agressivos,  é sinal de cansaço da organização. Falta 

de motivação. 

 

 Competidor com linguagem violenta e ações 

agressivas no mercado, mas em seguida fraco e 

débil, temeroso da reação de outro competidor, 

denota suprema falta de inteligência. 
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 Quando seus recursos não forem superiores 

aos da competição não ataque. Obtenha reforços. 

Essa deve ser uma das motivações básicas das 

alianças estratégicas. 

 

 Vamos examinar por um momento a questão 

do ataque e da defesa em uma situação competitiva:  

 

 Oferecer nossa linha de produtos para um 

novo mercado é uma ação de ataque, enquanto 

ampliar e melhorar nossa linha de produtos para o 

nosso mercado tradicional é uma estratégia mais 

defensiva. 

 

 Para entrar em um novo mercado temos que 

dispor de superioridade de recursos, visando esse 

movimento ofensivo. 

 

 Significa superioridade de recursos humanos, 

tecnológicos, financeiros ou outros críticos para o 

sucesso de seu negócio. 

 

 Superioridade significa excesso. Muitas 

empresas se lançam em movimentos ofensivos, 

porém apenas com objetivos ofensivos, não com 

excesso de recursos críticos. O resultado é a derrota 

para a competição. 
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Táticas 

 

 É necessário primeiro defender firmemente a 

posição da empresa no mercado. Consolidá-la. Não 

descuidar na atenção aos clientes atuais. Impõe-se 

ficar perto deles constantemente. 

 

 Coloque a empresa em uma posição dentro do 

mercado, que torne sua derrota impossivel. 

 

 Existem significativos ganhos potenciais que 

podem advir de ganhos de produtividade de seu 

negócio, do refinamento de sua maneira de vender e 

fazer marketing, distribuir, relacionar-se com seus 

clientes. Explore essas oportunidades intensamente. 

 

 Em segundo lugar ( e portanto sem 

comprometimento de sua posição atual ) ataque seus 

competidores frontais e lute para conquistar os 

clientes que são deles, desde que a conquista desses 

clientes tenha significado estratégico para sua 

empresa. 

 

 A CEMEX é um caso que ilustra diversas 

lições estratégicas, que vimos até aqui. 

 

 É uma holding de um grupo de empresas 

engajadas na produção e comercialização de 

cimento e concreto, para a indústria de construção 
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no México, Espanha, Estados Unidos, estando hoje 

presente em mais de 36 países, com faturamento 

anual de cerca de US$ 12 bilhões, sendo que 

faturava cerca de US$ 300 milhões em 1985, ou seja 

cresceu cerca de 400 vezes em 10 anos ou menos.  

A empresa tem sede em Monterey - México. 

 

 Até 1988 a CEMEX estava orientada para a 

diversificação, tendo nessa oportunidade decidido 

concentrar seus negócios no cimento e correlatos 

(foco estratégico/ propósito estratégico claro). 

 

 Ao mesmo tempo em 1988 decidiram estudar 

a fundo seus principais competidores mundiais e 

entenderem seus pontos fortes e fracos, suas 

estratégias competitivas, localização, etc. 

(conhecendo os inimigos). 

 

 Na etapa inicial de seu processo de expansão a 

CEMEX concentrou-se no México tendo atingido 

cerca de 68% de participação de mercado em 1990 

em seu mercado doméstico ( defender firmemente 

sua posição no mercado antes de atacar). 

 

 No momento seguinte passou a exportar 

fortemente para os Estados Unidos, em função da 

redução das barreiras advindas do TLC entre 

México/ Estados Unidos. Ganhou assim  escala 

ampliando fortemente seu volume de produção. 
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 Em 1990, em um novo movimento em direção 

ao mercado internacional, a CEMEX adquiriu as 

duas maiores competidoras de cimento da Espanha, 

sendo hoje a segunda maior empresa européia em 

seu setor (novo movimento de ataque fundamentado 

em suas vantagens competitivas sustentadas). 

 

 Quais a vantagens competitivas da CEMEX 

em relação aos seus competidores?  

 

(1) Baixo custo - Tem um custo cerca de 35% mais 

baixo que seus principais competidores 

internacionais e 47% menor que seus competidores 

brasileiros, por exemplo.  

 

(2) Tecnologia de ponta - Desenvolveu uma 

tecnologia produtiva que permite maior 

produtividade em função da redução do tempo de 

aquecimento durante a produção do cimento, bem 

como via o consumo de materiais calóricos 

alternativos.  

 

(3) Administração transnacional - Com participação 

efetiva de seus líderes de todo o mundo ( os 

colaboradores são a fonte da energia para a 

realização dos planos).  

 

(4) Estrutura financeira -  A CEMEX ao longo de 

seu processo de crescimento manejou tanto seu 

processo de capitalização, quanto de alavancagem 
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financeira com maestria, arrojo e determinação. 

Apenas esse ângulo do tema poderia ser motivo para 

um livro sobre a coragem e a determinação na busca 

de objetivos nos negócios.  

 

(5) Objetivo de liderança em cada mercado onde 

atua - Ser o número 1 ou 2 em cada mercado 

estratégico. O negócio do cimento é um negócio de 

escala produtiva. Deter a liderança de participação 

de mercado é fundamental. 

 

 A próxima meta de penetração mundial da 

CEMEX é a Ásia. A empresa já conta com um 

escritório em Hong Kong há tres anos, dedicando-se 

a estudar as condições dos mercados da região, 

análises macro-econômicas, políticas e sociais, e 

principalmente para estudar seus competidores 

regionais. 

 

 Escolha seus clientes. Não deixe que a 

clientela se desenvolva ao acaso. Existem clientes 

que não merecem, ou não são adequados para a 

empresa.  

 

 Saiba distinguí-los e pare de perseguí-los.  

Concentre seus esforços nos verdadeiros clientes 

(aqueles que compartilham as crenças e valores da 

empresa, que podem ser considerados aliados, e não 

“cliente-predador”). 
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 Faça que a cúpula de sua empresa invista 

tempo e energia para ficar perto de seus clientes, dos 

distribuidores, dos fornecedores, dos competidores, 

das empresas que são referência de excelência em 

alguma área, dos revendedores, das empresas de 

pesquisa de mercado, etc.  A grande maioria dos 

executivos de alto nível não pratica a arte de ficar 

perto dos clientes.  

 

 Quanto tempo de sua agenda você dedica para 

visitar seus clientes, fornecedores ou empresas de 

referência de excelência por semana ? - Sendo você 

um alto executivo de sua empresa esse tempo,na 

opinião do autor, não pode ser menor que 20% 

independente de seu cargo no alto escalão. 

 

 O verdadeiro líder implementa uma Missão e 

uma Visão às claras, e adere firmemente aos 

Métodos e Disciplinas, controlando assim o sucesso 

de sua empresa. 

 

 É importante compreender que a cabeça do 

consumidor e o mercado são mais dinâmicos que as 

estratégias e assim sendo muitas vezes a tática deve 

ser colocada em primeiro lugar. 

 

 

 Como afirma a professora Aylza Munhóz da 

Escola Superior de Propaganda e Marketing de São 

Paulo “Ser marketeiro é como ser um surfista. É 
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saber reconhecer as boas ondas do mar, subir nelas, 

e deixar-se levar até a praia”. 
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Variações dos Instrumentos de Marketing 

 

 Conhecer o mercado e o consumidor não é 

suficiente. A cabeça do consumidor não é estática. 

O mercado é dinâmico. 

 

 É necessário dominarmos a arte de saber 

variar as táticas de marketing que empregamos para 

executar as estratégias que escolhemos e atingir os 

objetivos propostos. 

 

 Significa flexibilidade na política de preços, 

promoções, comunicações, merchandizing e 

administração de vendas, e serviços de pós-vendas. 

 

 Significa também flexibilizar nossas 

estratégias de linha de produtos, segmentação dos 

clientes servidos, e formas de atuação junto aos 

nossos canais de distribuição . 

 

 Os planejadores estratégicos capacitados 

compreendem as vantagens, e as desvantagens que a 

empresa tem para criar flexibilidade em seu 

composto de marketing, considerando ambas as 

coisas na implementação do plano estratégico. 

 

 Existem três decisões que tem muito baixo 

grau de flexibilização sob controle da empresa a 

cada momento: qual é o seu negócio, quem são seus 

clientes e o seu canal de distribuição. 
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 As demais decisões do composto de marketing 

podem e devem ser ajustadas de acordo com as 

circunstâncias de mercado e competitivas. 

 

 A questão da flexibilidade nas táticas nos 

remete à questão das variáveis causais e 

intervenientes.  Explicando melhor, uma variável 

causal é a razão da ocorrência do fenômeno 

observado, Uma variável interveniente pode estar 

sempre associada ao fenômeno observado, mas não 

é sua causa. 

 

 Tomemos o mercado da venda direta como 

exemplo:  Existem três variáveis intervenientes que 

afetam os resultados das vendas, que são 

importantes: O número de revendedoras vendendo 

os produtos, seu nível de atividade (se colocam ou 

não pedidos a cada mes), e o tamanho de cada 

pedido colocado. 

 

 Essas três variáveis explicam os resultados das 

vendas, porém não de forma causal. 

 

 O número de revendedoras vendendo os 

produtos tem como uma de suas causas a 

atratividade de nosso negócio de revenda. 
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 O nível de atividade tem como uma de suas 

causas o tempo diário, semanal ou mensal, que a 

revendedora dedica à sua profissão. 

 

 O tamanho de cada pedido é função da curva 

de  experiência da revendedora e do número de 

clientes finais que atende. 

 

 Quando flexibilizamos nosso composto de 

marketing precisamos nos perguntar quais variáveis 

causais estamos procurando influenciar, ou 

favorecer, e não quais variáveis intervenientes. 

 

 No exemplo acima não ajuda perguntar como 

eu altero o composto de marketing para aumentar a 

atividade , porque a atividade é variável 

interveniente. 

 

 A pergunta certa é  como faço para aumentar o 

tempo (diário, semanal ou mensal) que a 

revendedora se dedica à sua profissão. 

 

 Conclusão: Variar táticamente o uso do 

composto de marketing sim, porém procurando sua 

correlação com as variáveis fundamentais do seu 

negócio, e não com os indicadores úteis de medição 

de desempenho.  
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 Não confie na possibilidade do competidor 

não atacá-lo e reduzir sua participação de mercado, 

mas sim na capacidade de sua empresa enfrentá-lo. 

 

Existem cinco faltas graves a serem evitadas pelo 

líder da empresa: 

 

1)Ser inconsequente ( não considerar as 

consequências das ações mercadológicas que  a 

empresa toma no dia-a-dia). Adotar variações táticas 

sem conexão com as estratégias. Isso leva à 

destruição. 

 

2)Covardia (não ter coragem para mudar, de 

enfrentar as realidades do mercado). Isso leva à 

perda constante de participação de mercado. 

 

3)Sensibilidade em envergonhar-se (medo de errar, 

de expor-se). Leva à paralisia. Incapacidade para 

fazer face às mudanças que ocorrem no ambiente. 

 

 Jack Welsch, Chief executive officer da 

General Electric, determinada vez chamou em 

público e premiou dois colaboradores da GE que 

tinham tomado riscos calculados em uma área de 

negócios e falharam, não atingiram os resultados 

esperados.Perderam mais que um milhão de dólares. 

Porém tentaram, ousaram, foram valentes, e foram 

reconhecidos como tal. 
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4)Outra falta grave é o temperamento explosivo do 

líder (ser fácilmente provocado por insultos ou 

indiretas). Leva à reação emocional e à incapacidade 

de adaptar-se realísticamente às condições de cada 

momento. 

 

 Na Babilônia SA o líder máximo é raivoso, 

emotivo, temperamental e agressivo. A ira é filha do 

medo, nos ensinou o mestre Myra y Lopes. 

 

5)Finalmente a super proteção dos pares e 

subordinados, o que leva a preocupação e problemas 

decorrentes da falta de liderança efetiva.
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