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Abordagem	  prescri8va	  à	  estratégia	  

Planeamento	  Estratégico	  

•  ObjeNvos	  definidos	  à	  priori	  
•  Opções	  num	  futuro	  previsível	  
•  Seleção	  baseada	  num	  conjunto	  de	  critérios	  
•  Implementação	  como	  um	  passo	  separado	  	  

Análise	  
estratégica	  

Desenvolvimento	  da	  
estratégia	  

Implementação	  
da	  estratégia	  

Fonte:	  Adaptado	  de	  Cardeal,	  N.	  2014.	  Pensamento	  Estratégico.	  Universidade	  Católica	  Editora:	  Lisboa,	  p.	  26	  
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Novas	  tendências	  na	  Estratégia	  

•  Embora enquanto disciplina autónoma da gestão empresarial a Estratégia 
seja relativamente recente, a sua evolução tem sido signficativa! 

…menos	  enfoque	  
na	  direção	  e	  mais	  
na	  emergência	  

!
!

Página!1!/!19!
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Introdução!à!estratégia! 2013!

1.1#Evolução#da#Gestão#Estratégica#
Quando! comparado! com! o! aparecimento! do! conceito! de! empresa,! o! campo! da! estratégia!
empresarial!pode!ser!considerado!ainda!muito!recente!e!novo.!De!facto,!apenas!nos!anos!60!
do!século!passado!é!que!a!gestão!estratégica!começou!a!ser! isolada,!enquanto!disciplina!das!
ciências!sociais,!da!gestão!financeira1.!

Desde! os! anos! de! 1960! que! se! têm! verificado! diversas! alterações! ao! nível! dos! conceitos!
relevantes! da! gestão! estratégica,! bem! como! do! pensamento! estratégico,! das! práticas! e! dos!
instrumentos.! Tal! deveKse! às! mudanças! que! têm! vindo! a! acontecer! na! envolvente,! e! ao!
impacto! que! têm! na! gestão! das! organizações2.! Henry! Mintzberg3! referiuKse! a! 10! grandes!
escolas! de! pensamento! estratégico! que! condicionam! a! formulação! da! estratégia:! desde! o!
“design”!até!ao!“configuracional”.!Num!outro!ponto!de!vista,!o!discurso!estratégico!pode!ser!
dividido! em! quatro! diferentes! estilos,! o! clássico,! o! contingencial,! o! sociopolítico! e! ainda! o!
sociocognitivo.!A!figura!1!resume!os!grandes!marcos!da!evolução!da!gestão!estratégica.!

Figura 1 - A Evolução da Gestão Estratégica 
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Fonte:! Adaptado! de! GRANT,! R.! M.! 2005.! Contemporary4 Strategy4 Analysis,4 Malden,! MA,! Blackwell!
Publishing,!pp.19.!
!

A! primeira! era,! quando! a! gestão! estratégica! aparece! como! disciplina! autónoma! da! gestão!
financeira!corresponde!aos!anos!de!1960!e! início!dos!anos!de!1970.!A!estratégia!corporativa!
dominava! e! a! preocupação! manifestada! pelas! empresas! era! de! crescimento! pela! via! da!
diversificação.! A! estratégia! de! negócio,! que! procura! responder! à! questão! “como! competir”!
num! determinado! negócio,! foi! objecto! de! grandes! desenvolvimentos! a! partir! dos! finais! dos!
anos! de! 1970.! Desde! então! e! até! até! aos! inícios! dos! anos! de! 1990,! assumeKse! como!
predominante! no! pensamento! da! estratégia! a! escola! do! posicionamento,! que! parte! do!

…flexibilidade	  e	  
capacidade	  de	  

resposta	  

Fonte:	  Cardeal,	  N.	  2014.	  Pensamento	  Estratégico.	  Universidade	  Católica	  Editora:	  Lisboa,	  p.	  14	  	  
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Abordagem	  emergente	  à	  estratégia	  

Ambiente	  em	  mudança	  

•  Na	  estratégia	  emergente	  o	  objeNvo	  final	  é	  pouco	  claro	  e	  os	  diversos	  
elementos	  são	  desenvolvidos	  à	  medida	  que	  a	  estratégia	  vai	  sendo	  
implementada.	  	  

Análise	  estratégica	  
Formulação	  da	  

estratégia	  
Implementação	  da	  

estratégia	  

Ambiente	  em	  mudança	  

Fonte:	  Cardeal,	  N.	  2014.	  Pensamento	  Estratégico.	  Universidade	  
Católica	  Editora:	  Lisboa,	  pp.	  29	  
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Impacto	  das	  novas	  tendências	  

•  Recentemente	  a	  orientação	  para	  a	  ação	  e	  para	  a	  proximidade	  aos	  
mercados	  tem	  vindo	  a	  ganhar	  importância	  na	  gestão	  estratégica.	  

•  Assim	  a	  estratégia	  baseia-‐se	  cada	  vez	  mais	  num	  processo	  que	  é	  
simultaneamente	  planeado	  e	  emergente.	  

•  A	  flexibilidade	  e	  o	  dinamismo	  necessários	  levarão	  a	  que	  no	  longo	  prazo	  a	  
estratégia	  emergente	  assuma	  um	  papel	  de	  cada	  vez	  maior	  relevância!	  	  

Estratégia	  
implementada	  

Estratégia	  intencional	  
(planeamento	  
estratégico)	  

Estratégia	  não	  
implementada	  

Estratégia	  
emergente	  

Estratégia	  deliberada	  

Fonte:	  Cardeal,	  N.	  2014.	  Pensamento	  Estratégico.	  Universidade	  Católica	  Editora:	  Lisboa,	  p.	  27	  
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•  É	  o	  pensamento	  cria8vo	  e	  intui8vo	  de	  todos	  os	  membros	  da	  empresa	  com	  o	  
objeNvo	  de	  idenNficar	  novas	  oportunidades	  e	  de	  definir	  formas,	  também	  criaNvas,	  
de	  as	  aproveitar	  com	  o	  intuito	  de	  aumentar	  a	  criação	  de	  valor	  económico.	  	  

Fundações	  

• Capacidade	  de	  pensar	  fora	  da	  caixa	  (think	  out	  of	  the	  box)	  
• Capacidade	  de	  idenNficar	  formas	  diferentes	  de	  fazer	  as	  coisas	  

• Capacidade	  de	  transformar	  ideias	  em	  algo	  úNl	  e	  executável.	  

Determinantes	  
PerspeNva	  de	  sistema	   Toda	  a	  empresa	  no	  contexto	  externo	  em	  que	  se	  insere	  

Focalização	  no	  intento	  	   Construção	  de	  uma	  visão	  parNlhada	  

Oportunismo	  inteligente:	   Capitalização	  no	  pensamento	  intuiNvo	  e	  criaNvo	  dos	  colaboradores.	  

Pensar	  no	  tempo	   Após	  termos	  visionado	  o	  futuro	  que	  queremos	  criar,	  o	  que	  devemos	  manter	  do	  nosso	  
passado	  e	  como	  devemos	  criar	  o	  presente	  para	  chegar	  a	  esse	  futuro?	  

Orientado	  para	  hipóteses	   Processo	  sequencial	  de	  geração	  criaNva	  de	  ideias,	  seguido	  de	  avaliação	  críNca	  dessas	  
mesmas	  ideias.	  

6	  

Pensamento	  Estratégico	  
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O	  Cérebro	  humano	  e	  o	  pensamento	  

Cérebro	  humano	  –	  um	  computador	  muito	  limitado	  

•  Capacidade	  de	  absorver	  informação	  –	  a	  realidade	  é	  infinitamente	  complexa!	  

•  Capacidade	  de	  processamento	  da	  informação	  –	  Enfoque	  da	  atenção	  no	  que	  
aparentemente	  é	  relevante.	  	  

•  Capacidade	  de	  armazenamento	  –	  A	  memória	  do	  ser	  humano	  é	  muito	  pobre!	  

Mapas	  cogniNvos	  –	  o	  sistema	  operaNvo	  que	  nos	  permite	  rapidamente	  
percepcionar	  situações	  ou	  problemas	  

•  ConsNtuem	  uma	  representação	  da	  forma	  como	  a	  pessoa	  entende	  o	  mundo.	  

•  São	  formados	  ao	  longo	  do	  tempo:	  vivência,	  experiência,	  conhecimento	  e	  
contexto	  grupal	  no	  qual	  os	  indivíduos	  se	  inserem.	  

•  Direcionam	  os	  nossos	  senNdos	  com	  o	  objeNvo	  de	  captarem	  e	  perceberem	  
apenas	  alguma	  informação	  (considerada	  relevante).	  
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Mapas	  cogni8vos	  –	  o	  nosso	  sistema	  opera8vo!	  

•  São	  excelentes	  sistemas	  operaNvos	  para	  lidarmos	  com	  as	  limitações	  do	  
computador	  que	  é	  o	  cérebro.	  

•  Mas	  criam	  rigidez	  de	  pensamento,	  pois:	  
–  Uma	  vez	  bem	  desenvolvidos	  os	  mapas	  cogniNvos,	  informação	  adicional	  tende	  a	  ser	  

observada	  à	  luz	  desses	  mesmos	  padrões.	  	  

–  Quando	  a	  nova	  informação	  coloca	  em	  causa	  as	  premissas	  ou	  os	  pressupostos	  do	  mapa	  
cogniNvo,	  é	  rejeitada	  como	  ruído.	  

–  Como	  resultado	  é	  fácil	  desenvolvermos	  novos	  mapas	  cogniNvos,	  mas	  dircil	  
reestruturar	  os	  já	  existentes.	  

•  Os	  12	  macacos…	  
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Rigidez	  cogni8va	  e	  estratégia	  

•  A	  rigidez	  cogniNva	  é	  um	  problema	  para	  quem	  pensa	  a	  estratégia!	  

•  O	  pensamento	  estratégico	  relaciona-‐se	  com	  criaNvidade,	  com	  divergência,	  com	  
inovação,	  com	  novas	  formas	  de	  lidar	  com	  problemas	  existentes	  ou	  novos	  e	  com	  
diferentes	  conceções	  de	  futuro.	  	  

•  Torna-‐se	  necessário	  gerar	  alternaNvas	  e	  desafiar	  constantemente	  os	  pressupostos	  
dos	  nossos	  mapas	  cogniNvos.	  	  

•  Como	  descreveria	  a	  figura	  seguinte?	  

•  Una	  os	  9	  pontos	  da	  figura	  uNlizando	  apenas	  4	  linhas	  retas,	  
consnuas,	  sem	  levantar	  o	  lápis	  do	  papel.	  
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Pensamento	  estratégico	  versus	  colaboradores	  

•  O	  pensamento	  estratégico	  é	  em	  grande	  parte	  criaNvo.	  É	  fundamental	  para	  se	  
conseguir	  imaginar	  múlNplas	  possibilidades	  e	  para	  procurar	  alternaNvas	  às	  
abordagens	  convencionais.	  	  

•  Quanto	  mais	  pessoas	  Nverem	  a	  possibilidade	  de	  colocar	  a	  sua	  criaNvidade	  ao	  
serviço	  do	  pensamento	  estratégico	  da	  empresa,	  maior	  será	  o	  potencial	  de	  troca	  de	  
ideias.	  	  

•  O	  crescimento	  dos	  níveis	  de	  iteração	  no	  contexto	  do	  pensamento	  criaNvo	  potencia	  
o	  desenvolvimento	  de	  descoberta	  social	  no	  qual	  a	  comunicação	  constante	  ajuda	  a	  
construir	  uma	  cada	  vez	  mais	  complexa	  e	  realísNca	  compreensão	  das	  variáveis-‐
chave	  e	  consequentemente	  o	  pensamento	  estratégico	  na	  empresa	  tenderá	  a	  ser	  
mais	  bem-‐sucedido.	  

As	  empresas	  que	  no	  futuro	  terão	  sucesso	  são	  essencialmente	  aquelas	  que	  conseguem	  
por	  um	  lado	  perceber	  a	  forma	  de	  levar	  os	  seus	  colaboradores	  a	  se	  empenharem	  de	  

forma	  aNva	  na	  prossecução	  da	  visão,	  e	  por	  outro	  lado	  conseguirem	  aprender	  
constantemente	  a	  todos	  os	  níveis	  hierárquicos.	  

	  



Nuno	  Cardeal	  /	  Eurodefinição	  /	  Católica	  Lisbon	  	   11	  

Fomentar	  o	  pensamento	  estratégico	  na	  empresa	  

•  Os	  líderes	  empresariais	  podem	  fomentar	  o	  pensamento	  estratégico	  da	  empresa	  
através	  de:	  

–  Criação	  de	  uma	  cultura	  organizacional	  na	  qual	  as	  ideias	  criaNvas	  possam	  florescer.	  

–  Assumpção	  do	  risco	  como	  parte	  do	  processo.	  Compreensão	  do	  erro.	  

–  Criação	  de	  uma	  visão	  parNlhada	  (focalização	  no	  intento).	  

–  Promoção	  da	  moNvação	  intrínseca	  para	  a	  criaNvidade.	  Facultar	  autonomia	  e	  recursos,	  

esNmular	  trabalho	  em	  equipa,	  reconhecer	  novas	  ideias,	  …	  

–  Programas	  específicos	  de	  formação.	  

Se	  assumir	  riscos	  ainda	  pode	  falhar.	  Se	  não	  assumir	  riscos,	  
falhará	  de	  certeza.	  O	  maior	  risco	  de	  todos	  é	  não	  fazer	  

nada”.	  (Roberto	  Goizueta	  –	  Ex-‐líder	  COCA-‐COLA)	  
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!
!
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Pensamento)estratégico) 2013!

Figura 2 – Três tipos de pensamento 

!

Fonte:!Adaptado!de!OHMAE,!K.!1982.!The*Mind*of*the*Strategist,*New!York,!Penguin!Books,!pp.17.!
!

Os!macacos!da!estória!anterior!não!foram!capazes!de!questionar!os!pressupostos!de!base!do!
modelo!associado!ao!problema.!O!pressuposto!fundamental,!na!fase!final!da!experiência!era!o!
de!que!quem!comia!bananas!era! importunado!pelos!outros.!Se!tivesse!havido!capacidade!ou!
vontade!para!questionar! esse!pressuposto! fundamental! poderHseHia! ter! concluído!que!quem!
come! bananas! é! importunado! porque! comer! bananas! implicava! ser! brindado! com! um! forte!
jato! de! água! fria.! Mas! qual! jato! de! água! fria?! Desde! há! muito! tempo! (desde! a! primeira!
substituição! de! macacos)! que! não! havia! brindes! desses…! Passando! dos! macacos! para! as!
pessoas,! deixeHme! confessar! que! tenho! contado! esta! estória! com! alguma! frequência!
particularmente! quando! dou! formação! a! executivos.! Normalmente! na! sequência! da! estória!
pergunto! aos! participantes! quantas! vezes! não! somos! como! os! macacos.! Não! imagina! a!
quantidade!de!expressões!faciais!comprometidas!que!vejo!logo!de!seguida!!

No!pensamento!criativo!a!abordagem!deixa!de!ser!sequencial!para!passar!a!ser!díspar.!Em!vez!
de! se! avançar! com! passos! validados,! avançaHse! com! saltos! de! imaginação! sem! quaisquer!
preocupações! de! validação.! AbandonamHse! as! regras! e,! ideia! após! ideia,! sem! que! seja!
necessária!a!verificação!de!interferência!lógica!entre!cada!uma,!chegaHse!a!uma!conclusão!sem!
preocupações!de!a!justificar!com!base!em!argumentos!a!montante!do!processo.!ObrigaHnos!à!
quase!sempre!difícil!libertação!da!prisão!concetual!de!ideias!obsoletas!e!também!a!mudanças!
de!atitude!e!de!perspetiva.!

!
!
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Figura 2 – Três tipos de pensamento 
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Fonte:!Adaptado!de!OHMAE,!K.!1982.!The*Mind*of*the*Strategist,*New!York,!Penguin!Books,!pp.17.!
!

Os!macacos!da!estória!anterior!não!foram!capazes!de!questionar!os!pressupostos!de!base!do!
modelo!associado!ao!problema.!O!pressuposto!fundamental,!na!fase!final!da!experiência!era!o!
de!que!quem!comia!bananas!era! importunado!pelos!outros.!Se!tivesse!havido!capacidade!ou!
vontade!para!questionar! esse!pressuposto! fundamental! poderHseHia! ter! concluído!que!quem!
come! bananas! é! importunado! porque! comer! bananas! implicava! ser! brindado! com! um! forte!
jato! de! água! fria.! Mas! qual! jato! de! água! fria?! Desde! há! muito! tempo! (desde! a! primeira!
substituição! de! macacos)! que! não! havia! brindes! desses…! Passando! dos! macacos! para! as!
pessoas,! deixeHme! confessar! que! tenho! contado! esta! estória! com! alguma! frequência!
particularmente! quando! dou! formação! a! executivos.! Normalmente! na! sequência! da! estória!
pergunto! aos! participantes! quantas! vezes! não! somos! como! os! macacos.! Não! imagina! a!
quantidade!de!expressões!faciais!comprometidas!que!vejo!logo!de!seguida!!

No!pensamento!criativo!a!abordagem!deixa!de!ser!sequencial!para!passar!a!ser!díspar.!Em!vez!
de! se! avançar! com! passos! validados,! avançaHse! com! saltos! de! imaginação! sem! quaisquer!
preocupações! de! validação.! AbandonamHse! as! regras! e,! ideia! após! ideia,! sem! que! seja!
necessária!a!verificação!de!interferência!lógica!entre!cada!uma,!chegaHse!a!uma!conclusão!sem!
preocupações!de!a!justificar!com!base!em!argumentos!a!montante!do!processo.!ObrigaHnos!à!
quase!sempre!difícil!libertação!da!prisão!concetual!de!ideias!obsoletas!e!também!a!mudanças!
de!atitude!e!de!perspetiva.!

Pensamento	  analí8co	  e	  pensam.	  cria8vo	  

•  Pensamento	  analíNco:	  
–  O	  mais	  tradicional	  do	  ponto	  de	  vista	  do	  uso	  e	  do	  

desenvolvimento	  dos	  mapas	  cogniNvos.	  
–  Abordagem	  sequencial	  com	  validação	  lógica	  de	  cada	  passo.	  

Romper	  com	  a	  tradição	  e	  dar	  asas	  à	   imaginação	  pode	  contribuir	  
de	  forma	  decisiva	  para	  a	  criação	  de	  soluções	  inovadoras	  e	  assim	  
contribuir	  para	  a	  sustentabilidade	  da	  vantagem	  compeNNva.	  

Fonte:	  Adaptado	  de	  Cardeal,	  N.	  
2014.	  Pensamento	  Estratégico.	  
Universidade	  Católica	  Editora:	  
Lisboa,	  p.	  46	  

•  Pensamento	  criaNvo:	  
–  Reestruturação	  dos	  mapas	  cogniNvos.	  
–  Forma	  alternaNva	  de	  resolver	  problemas	  (por	  vezes	  anNgos)	  
–  Desafio	  dos	  pressupostos	  fundamentais	  (12	  macacos)	  e	  

idenNficação	  da	  verdadeira	  raiz	  do	  problema.	  
–  Abordagem	  dispare	  em	  saltos	  de	  imaginação	  (e	  não	  em	  validação	  

lógica).	  
–  Libertação	  da	  prisão	  conceptual	  de	  ideias	  obsoletas	  
–  Mudanças	  de	  aNtude	  e	  de	  paradigma.	  



Nuno	  Cardeal	  /	  Eurodefinição	  /	  Católica	  Lisbon	  	   13	  

Pensamento	  estratégico	  e	  planeamento	  estratégico	  

•  A	  origem	  da	  estratégia	  reside	  no	  pensamento	  criaNvo	  dos	  membros	  da	  
organização.	  

•  A	  criaNvidade	  é	  mais	  importante	  no	  pensamento	  estratégico	  que	  a	  metodologia.	  
A	  estratégia	  começa	  por	  ser	  uma	  visão.	  

Pensamento	  Estratégico	   Planeamento	  Estratégico	  

Essência	   Síntese	   Análise	  

Fonte	   CriaNvidade	   Método	  

Autoria	   Qualquer	  membro	  da	  
empresa	  

Diretor	  de	  planeamento	  e	  
gestores	  de	  topo	  

Resultado	   Visão	  integrada,	  pouco	  clara	  e	  
incompleta	  

Plano	  formal,	  explícito	  e	  
completo	  

•  A	  principal	  função	  do	  planeamento	  estratégico	  é	  apoiar	  o	  pensamento	  
estratégico	  de	  todos	  os	  membros	  da	  empresa.	  

Fonte:	  Freire,	  Adriano	  (1996)	  Manual	  do	  Plano	  de	  Negócios,	  Módulo	  1,	  Lisboa:	  Tracey	  InternaNonal/Abril-‐Controljornal	  Editora,	  p.4	  
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Dinamização	  da	  mudança	  

•  A	  implementação	  de	  uma	  nova	  abordagem	  estratégica	  exige	  não	  apenas	  a	  
renovação	  das	  práNcas	  de	  gestão,	  mas	  também	  uma	  sólida	  capacidade	  de	  
condução	  da	  mudança.	  

Empresa tradicional Empresa dinâmica 

Atitude Se funcionar bem, 
não se muda 

Se não se mudar, 
deixa de funcionar bem 

Receio de fazer erros 
Rejeitar as ideias alheias 

e aplicar só as 
ideias próprias 

Receio de não melhorar 
Adaptar as boas ideias 

alheias e também desen- 
volver ideias próprias 

Compor- 
tamento 

Resultado Visão de curto prazo 
e estagnação 

Visão de médio e longo 
prazo e crescimento 

•  São	  as	  pessoas	  que	  aprendem	  e	  mudam,	  pelo	  que	  a	  mudança	  tem	  de	  ser	  
dinamizada	  pelos	  colaboradores	  da	  empresa.	  

•  E	  os	  líderes	  têm	  responsabilidade	  acrescida	  em	  todo	  o	  processo!	  
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Conclusão	  

Estratégia – Ciência ou Arte? 


