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MATÉRIA: INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO

� Aula N°: 05

� Tema: Contexto Organizacional. Estratégia 
Empresarial

� Tópico do Plano de Ensino: 05



TÓPICOS DE ESTUDO

� Noções de estratégia

� Abordagens da estratégia

� Componentes da estratégia empresarial

� Planejamento estratégico

� Tipos de estratégias empresariais

� Estratégias competitivas

� Avaliação da estratégia empresarial



NOÇÕES DE ESTRATÉGIA

� A noção de estratégia surgiu da atividade militar

desde os tempos de Sun Tzu, há 2500 anos.



ABORDAGENS DA ESTRATÉGIA

� A estratégia pode constituir um padrão de

comportamento, uma posição desejada ou uma

perspectiva futura.

� Cada escolha de administração tente a visualizar

a estratégia sob um prisma diferente. Mintzberg,

Ahlstrand e Lampel apresentam uma

classificação das escolas sobre estratégia

empresarial, a saber:



ABORDAGENS DA ESTRATÉGIA

1. Escola do planejamento - estratégia como uma

processo formalizado e documentado em que o

planejamento estratégico é desdobrado em planos

táticos e cada qual destes é desdobrado em planos

operacionais

2. Escola de design – estratégia como um processo de

concepção no qual o executivo principal assume o

papel de liderança estratégica para tentar a

compatibilização entre as ameaças e oportunidades

ambientais.



ABORDAGENS DA ESTRATÉGIA

3. Escola de posicionamento – estratégia como um

processo analítico em que o estrategista analisa a

situação do ambiente externo para tomar dois tipos de

decisão estratégica: a decisão de portfólio de

produtos/serviços e a decisão de posicionamento.

4. Escola de empreendedorismo – estratégia como um

processo visionário

5. Escola cognitiva – estratégia como um processo mental

em que a realidade ambiental dos negócios é interpretada

subjetivamente para proporcionar modelos de decisão.

Executivos como processadores de informações



ABORDAGENS DA ESTRATÉGIA

6. Escola do aprendizado – estratégia como

emergente de aprendizagem e de gradativa

construção incremental

7. Escola do poder – estratégia como um

processo de negociação política. Envolve

persuasão, negociação, barganha para buscar

equilíbrio interno de poder



ABORDAGENS DA ESTRATÉGIA

8. Escola cultural – estratégia como um processo

coletivo e social que se baseia na cultura e nos

valores internos da organização.

9. Escola ambiental – estratégia como processo

reativo e contingente em função das demandas

ambientais

10. Escola de configuração – estratégia como um

processo de transformação, seguida de um período

de configuração até que uma nova transformação

seja implementada



CARACTERÍSTICAS DAS ESTRATÉGIAS

EMPRESARIAIS

1. A estratégia é um comportamento global e

sistêmico da empresa. A estratégia não é

exatamente a soma das partes de um sistema, mas o

comportamento global do próprio sistema que

condiciona e integra as partes.

2. A estratégia representa o comportamento de

uma empresa diante de seu ambiente externo.

Resposta empresarial em face dos estímulos,

pressões, contingências, ameaças e oportunidades.



CARACTERÍSTICAS DAS ESTRATÉGIAS

EMPRESARIAIS

3. A estratégia está focada no futuro, isto é, no

longo prazo.

4. A estratégia é discutida, formulada,

definida e decidida no nível institucional

da empresa: ela é igualmente apresentada,

comunicada e cobrada intensivamente de todos

os níveis empresariais.



CARACTERÍSTICAS DAS ESTRATÉGIAS

EMPRESARIAIS

5. A execução da estratégia requer o esforço conjugado

de todos os níveis e participantes da organização. A

execução ou implementação estratégica é tarefa de todos e

não apenas de alguns.

6. A estratégia significa sempre um movimento de

mudança organizacional. Estratégia significa

movimento, mudança, ação conjunta, capacidade de

manobra, flexibilidade, alcance de resultados globais.

7. A estratégia deve ser definida em um planejamento

estratégico: a estratégia visa o alcance de objetivos globais

e o planejamento estratégico deve ser desdobrado em planos

táticos.



COMPONENTES DAS ESTRATÉGIAS

EMPRESARIAIS

1. Ambiente: isto é, as oportunidades visualizadas no

ambiente de tarefa, e mais especificamente no mercado, bem

como as restrições, limitações, contingências, coações e

ameaças nele existente.

2. Empresa: isto é, a organização, sua missão e visão de

futuro, os recursos de que ela dispõe ou pode utilizar com

vantagem, suas competências e habilidades, bem como seus

pontos fortes e fracos, compromissos e objetivos.

3. Adequação entre ambos: isto é, que postura a empresa

deverá adotar para compatibilizar seus objetivos, recursos,

competências, potencialidades e limitações com as condições

ambientais no sentido de extrair o máximo de oportunidades.



A BUSCA DA VANTAGEM COMPETITIVA

O posicionamento estratégico deve ser feito com

base em três fontes distintas:

1. Variedade de serviços e produtos

2. Atendimento às necessidades de um

determinado grupo de consumidores

3. Particularidades de modalidades de acesso, ou

seja, diferenças em termos de acessibilidade ao

cliente



A BUSCA DA VANTAGEM COMPETITIVA



A NATUREZA DA MODERNA ESTRATÉGIA

1. Globalização: os negócios obedecem a uma nova e

diferente ordem mundial de operação e competição.

2. Complexidade: os negócios estão se tornando cada

vez mais complexos

3. Dinamismo: a Internet está modificando o cenário

das empresas

4. Turbulência: produz mudanças dramáticas no

ambiente externo e nas variáveis e funções do

sistema interno das organizações.



A NATUREZA DA MODERNA ESTRATÉGIA

5. Aceleração: o tempo é um fator cada vez mais

importante na competição.

6. Racionalização: o objetivo fundamental de

cada negócio empresarial é utilizar os meios

mais eficientes para alcançar os fins desejados.

7. Conectividade: o mundo tornou-se uma aldeia

global graças à conectividade.



A NATUREZA DA MODERNA ESTRATÉGIA

8. Convergência: ocorre quando dois ou mais

diferentes sistemas se movem em direção a um

ponto padrão comum sem se misturarem.

9. Efemerização: é a migração para o virtual. É o

processo de tornar menos físico e mais virtual

10. Consolidação: é a integração de várias

empresas em um núcleo integrado, como fusões

e aquisições.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico é elaborado a partir de três

atividades básicas:

1. Análise ambiental: análise das condições e variáveis

ambientais.

2. Análise organizacional: análise das condições atuais e

futuras da empresa, recursos disponíveis e recursos

necessários, potencialidades, fraquezas e forças, estrutura

organizacional, capacidade e competência

3. Formulação de estratégias: a tomada de decisão global

e abrangente que produzirá efeitos no futuro da empresa.



TIPOS DE ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS

1. Ajuste ou negociação: é a estratégia pela qual a

empresa busca um acordo ou um compromisso com outras

empresas quanto à troca de bens ou serviços

2. Cooptação ou coopção: é um processo para absorver

novos indivíduos provindos de fora para a liderança ou a

estrutura de decisão da política de uma empresa.

3. Coalizão: refere-se a uma combinação de duas ou mais

empresas que se unem para alcançar um objetivo comum

4. Competição: é um tipo de rivalidade entre duas ou mais

empresas que são mediadas por um terceiro grupo.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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