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“QUANDO SE NAVEGA SEM DESTINO, 

NENHUM VENTO É FAVORÁVEL.” 

LUCIUS ANNAEUS SENECA - 

Promoção do espírito empresarial



INTRODUÇÃO
O termo “estratégia” surgiu no contexto militar para 
designar o plano de ações para se ganhar a guerra contra 
o inimigo. 
Mas qual a relação entre o ambiente militar e a gestão

de uma empresa? É que com o aumento da competição, os empresários revalorizam mer-
cados, clientes e produtos com os concorrentes. É aí que encontramos a semelhança 
entre o mundo empresarial e os campos de batalha.

O CONCEITO DE ESTRATÉGIA
A estratégia de uma empresa 
é a definição de forma integra-
da, das principais metas, polí-
ticas e ações para um horizonte  

temporal alargado, fornecendo um sentido de unidade, direção e propósito, com vista a 
alcançar o sucesso organizacional. A estratégia passa assim pela definição de um plano 
que traça um rumo para a organização como um todo. É um processo contínuo, dinâmico 
e coeso que envolve os diferentes níveis, o corporativo, o da unidade de negócio e os 
funcionais. 

O nível corporativo significa a estratégia da empresa como um todo ou como a estraté-
gia unifica todas as suas unidades de negócios. Neste espaço residem as funções de 
maior responsabilidade, incluindo a definição da visão, da missão e dos objetivos da 
corporação.

ATIVIDADE MILITAR / ATIVIDADE EMPRESARIAL

CONCEITO

FINALIDADE
ÚLTIMA

OBJETIVO

ANÁLISE

Plano de guerra

Vencer o inimigo

Conquistar e controlar
território

Vencer a concorrência

Conquistar e controlar
mercados e clientes

Estrutura da indústria
Estudo de mercado
Gestão de recursos
Liderança e organização

Condições climatéricas
Condições do terreno
Distribuição de forças
Estrutura de comando

Plano integrado
da empresa
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No nível de negócios, são realizadas todas as atividades necessárias para avançar na 
posição competitiva em cada unidade de negócios, ou seja, há que definir como propor-
cionar valor superior ao cliente em relação à concorrência, possibilitando uma taxa de 
crescimento do negócio maior que a dos concorrentes.

Por fim, no nível funcional existe a responsabilidade de bem exercer as necessárias com-
petências funcionais para as diferentes áreas da empresa como RH, finanças, sistemas de 
informações, marketing, produção, etc, para manter a vantagem competitiva da empresa.

Uma estratégia bem formulada ajuda a definir e a alocar os recursos da organização, 
numa postura única e viável baseada nas suas competências e limitações internas, alte-
rações antecipadas no ambiente e movimentações dos concorrentes. 
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Horizonte: médio a longo prazo
Definição: diversos objetivos
Base: coerente, consistente, unificadora
- Deve assegurar a continuidade da organização
- Deve ser um sistema partilhado de valores
- Deve envolver um risco controlado
- Deve ser flexível, adaptável
- Deve basear-se nas competências organizacionais
- Deve criar e/ou manter vantagens competitivas 
no domínio do mercado/produto da empresa
- Deve ser única/diferente e portanto difícil de copiar

ESTRATÉGIA
MEIO

AMBIENTE
EXTERNO

MEIO
AMBIENTE
INTERNO

PROCESSO INTERATIVO COMO O MEIO AMBIENTE

A gestão estratégica é normalmente considerada um processo que passa por 4 etapas 
essenciais:

 - Análise estratégica (fazer o diagnóstico),

 - Formulação estratégica (definir/conceber),

 - Implementação (agir/fazer),

 - Monitorização (avaliar/controlar/saber o ponto de situação).
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Definição: diversos objetivos
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- Deve ser um sistema partilhado de valores
- Deve envolver um risco controlado
- Deve ser flexível, adaptável
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Como estamos?

Para onde queremos ir?

Como vamos lá chegar?

Para onde estamos a ir?

Análise Estratégica

Formulação

Implementação

Monitorização

Diagnóstico

Conceção

Ação

Ponto de Situação

Ações corretivas 
baseadas 

na avaliação e 
feedback

A ANÁLISE ESTRATÉGICA
A análise estratégica está 
relacionada com o estudo e 
análise do contexto onde a 
empresa se insere.

Se quisermos atingir um resultado no futuro, o ponto de partida é sabermos a situação 
na qual nos encontramos hoje (diagnóstico), e quanto maior a diferença entre a situação 
atual e a situação futura desejada, maior será o esforço para atingi-la. Assim, é possível 
estabelecer objetivos mais próximos da realidade, pois se forem muito ambiciosos e 
irrealistas, não trarão os benefícios esperados. 

Um bom diagnóstico, ou seja, a definição da situação atual, passa por definirmos os 
Pontos Fortes e Pontos Fracos da empresa, bem como analisar as Oportunidades e 
Ameaças do mercado, o que pressupõe a análise do meio envolvente interno e externo.

Pontos fortes e 
pontos fracos

Oportunidades e 
ameaças

Para definirmos os pontos fortes e pontos fracos vamos 
“olhar para dentro” da empresa e listar as principais forças e 
fraquezas.

Para definirmos as oportunidades e ameaças vamos “olhar 
para fora” da empresa e listar as circunstâncias externas que 
afetam a empresa positivamente ou negativamente
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Esta análise revela-se fundamental na medida em que vai permitir:
- Identificar as influências mais relevantes no presente e no futuro da organização,
- Comparar os recursos e capacidades da empresa com as oportunidades e ameaças do 
meio envolvente,
- Determinar os fatores de sucesso da empresa, ponderando os pontos fortes em que 
baseia a sua estratégia e as fraquezas que deve procurar superar,
- Comparar as forças e fraquezas da empresa com as dos concorrentes por forma a iden-
tificar os recursos de que deve dispor e as medidas que deve implementar para obter 
vantagens competitivas.
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A FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA
Os passos necessários para a formulação da estratégia de uma empresa são primeira-
mente a identificação e definição da visão, da missão e  dos objetivos.

Visão

Missão

É uma ideia mental de um estado ou situação desejável, de uma 
realidade futura possível e ambicionada. A declaração de visão de 
uma empresa deve refletir as aspirações da empresa e as suas 
crenças rempresentando o que a organização quer ser no futuro!
Missão é o propósito, o motibo da existência de uma Organização. 
Trata-se de um propósito genérico, mas duradouro, que pretende 
vigorar por bastante tempo, ainda que possa ser mudado com o 
passar dos anos. É baseado na história e nas competências da 
empresa. Definir a missão e outros elementos da Identidade Orga-
nizacional é importante especialmente porque uma Organização 
tem vários stakeholders (partes interessadas), que precisam conhe-
cer e estar alinhados com o propósito da Organização, para saberem 
o que dela podem esperar. 

Objetivos
São resultados quantitativos e qualitativos que a empresa deverá 
alcançar em determinado periodo, em consequencia das estratégias 
eleitas. Não existem objetivos isolados. Cada meta envolve normal-
mente uma série de objetivos!

Numa segunda fase, e em função do que foi definido ao nível da visão, missão e objeti-
vos, escolhe-se a estratégia. A estratégia deve responder a duas questões essenciais: 
onde deve a empresa competir e como deve competir.

Onde deve a empresa competir? De acordo com a avaliação das diferentes indústrias 
e a identificação das competências centrais da empresa, é necessário definir em que seto-
res é que esta deve atuar.

Como deve a empresa competir? A empresa deve identificar as competências centrais 
a reforçar, para cada negócio, com vista a melhorar o desempenho relativo aos fatores 
críticos de sucesso desses segmentos alvo.

Genericamente, para competir a empresa tem duas alternativas distintas ao nível do negócio e 
deste modo define o seu posicionamento:
- Liderança pelos custos: a empresa procura reduzir ao máximo os seus custos de produção de 
modo a poder praticar preços mais baixos que os concorrentes,
- Diferenciação: a empresa procura oferecer um produto com caraterísticas distintas dos conco-
rrentes. A distinção pode ser nos serviços incorporados, na qualidade, na imagem, na fiabilidade, 
no design, … ou seja, em qualquer atributo que seja valorizado pelo mercado alvo.
- Foco (ou enfoque): a empresa procura orientar a sua oferta para um pequeno
segmento de mercado (ou nicho) e ser líder nesse segmento.
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A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA
A implementação estratégica é a execução da formulação estratégica, ou seja, é passar 
para a ação o que se planeou (o que se vai fazer para lá chegar), envolve a execução tem-
poral da formulação estratégica e tem subjacente o desenvolvimento e implementação 
de:
 - Estruturas,
 - Sistemas de informação e controlo,
 - Processos,
 - Procedimentos,
 - Responsabilidades,
 - A gestão do processo de mudança estratégica, quer incremental quer radical.

A estratégia pretendida deve definir as linhas mestras da forma como a organização 
trabalha para alcançar as suas finalidades. Estas linhas mestras consubstanciam-se em 
planos, programas e orçamentos. Basicamente o plano geral é um conjunto de dispo-
sições descritivas destinado a dar diretivas. Os programas definem o que deve ser feito, 
quando e por quem atendendo às diretrizes do plano. Os orçamentos quantificam e deli-
mitam os recursos financeiros afectos aos planos e programas. Por fim, as ações e proce-
dimentos são a aplicação dos programas.

Há um sentido hierárquico, do topo para as diferentes áreas e destas para as secções e 
indivíduos.

PLANO 
GERAL

PLANOS 
FUNCIONAIS

PROGRAMA
GERAL

PROGRAMAS
FUNCIONAIS

ORÇAMENTO
GERAL

ORÇAMENTOS
FUNCIONAIS

PROCEDIMENTOS
/

AÇÃO

+ DETALHE QUANTIFIÇÃO APLICAÇÃO

A implementação estratégica é uma das etapas mais difíceis do processo de gestão 
estratégica. De facto, o que acontece frequentemente é que a estratégia pretendida, é 
alterada muitas vezes durante a sua implementação, quer devido a obstáculos inespera-
dos, quer devido a oportunidades não previstas no momento da definição da estratégia. 
Isto quer dizer que nem sempre o que é pretendido é possível de alcançar e nem 
sempre o que se realiza foi o pretendido.
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A MONITORIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA
A formulação e a implementação da estratégia são complementadas pela monitorização. A moni-
torização da estratégia implica uma avaliação da estratégia atual da empresa, a identificação dos 
problemas/vantagens competitivas da empresa, a avaliação qualitativa e quantitativa da situação 
e a análise dos desvios verificados face ao pretendido (e procura de soluções). É um um processo 
contínuo e sistemático que envolve:
 - Avaliação do meio envolvente da organização e a aferição do nível de compatibilidade  
 da estratégia com este,
 - Avaliação do alinhamento da organização com a estratégia formulada,
 - Análise da coerência e consistência das políticas, regras e procedimentos com a 
 estratégia definida e objetivos fixados,
 - Análise do grau de adequação da afetação dos recursos às necessidades de 
 implementação da estratégia,
 - Avaliação do nível de coerência e consistência entre os vários objetivos 
 organizacionais e destes com a estratégia formulada.

Na monitorização são utilizados entre outros meios, diversos indicadores, cujo a escolha deve ser 
criteriosa porque:
 - Sinalizam o que é considerado mais importante,
 - São divulgados,
 - Afetam o comportamento das pessoas.

Há uma multiplicidade de indicadores, que podem ser analisados por áreas/assuntos.

Indicadores   Exemplos
Indicadores de produção  Rácio Produção/pessoal 
    Produção/ Pessoal da produção - indica a produção  
    média de unidades físicas de produto, por funcio 
    nário, em determinado centro de resultado, num  
    determinado período
Indicadores de produtividade Rácio Valor da produção/trabalho
    Valor da produção/horas de trabalho realizadas -  
    indica o valor médio da produção, por funcionário,  
    por hora de trabalho realizada, em determinado  
    centro de resultado, num determinado período
Indicadores de qualidade  Indicador de reclamações de clientes 
    Total de reclamações/total de clientes atendidos –  
    indica o nº médio de reclamação por cliente atendi 
    do, num determinado período
Indicadores de rentabilidade Lucro por empregado 
    Lucro/ nº médios de empregados - é um índice de  
    produtividade do trabalho, num determinado   
    período
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Uma alternativa ao uso de indicadores isolados é o uso do o balanced scorecard (BSC). Este 
modelo é uma ferramenta que traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto 
abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e 
gestão estratégica e é organizado em torno de quatro perspetivas distintas – financeira, dos 
clientes, dos processos internos e da aprendizagem. 

O nome adotado procura refletir o equilíbrio (balance) entre objetivos de curto e longo prazos, 
entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendências e ocorrências e 
entre as perspetivas interna e externa de desempenho.
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our vision, 
how should 
we appear to 
our custo-
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“To succeed 
financially, 
how should 
we appear to 
our sharehol-
ders?”
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“To satisfy our 
shareholders 
and customers, 
what business 
processes must 
we excel at?”
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“To achieve our 
vision, how 
should we 
sustain our 
ability to change 
and improve 
customers?”

VISION AND 
STRATEGY
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DICAS
As empresas devem:
 
 Agir de forma planeada (orientações bem definidas),

 Agir proativamente (fazer com que aconteça),

 Conhecer o mercado onde atuam (conhecer as ameaças e as oportunidades),

 Conhecer as suas capacidades e competências bem como as suas debilidades 
 (conhecer os pontos fortes e fracos),

 Adequar constantemente a sua atuação às condições competitivas do mercado   
 (capacidade de adptação),

 Escolher os mercados onde a sua posição competitiva possa ser mais forte (potencial  
 de domínio),

 Evitar segmentos já dominados ou com baixo crescimento (foco nos segmentos com  
 maior potencial),

 Isolar a concorrência (diferenciação positiva) e estabelecer alianças próprias (parcerias),

 Recrutar quadros das empresas concorrentes ou adquirir os concorrentes (diminuir a  
 capacidade competitiva do adversário),

 Concentrar os recursos nas áreas de fraqueza relativa dos concorrentes (onde a   
 concorrência é fraca, é mais fácil combater).


