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1. Introdução 

 

Falar de estratégia é equacionar a visão da formulação de um caminho para se 

alcançar algo pretendido. Traçar objetivos, metas ou caminhos a percorrer faz parte de um 

planeamento estratégico definido pela direção e gestão da empresa, onde se reconhece que 

o sucesso de qualquer empresa é função da sua orientação estratégica. 

Reconhecendo que a estratégia de uma empresa assenta numa gestão criteriosa dos 

seus recursos (humanos e operacionais) para que possa criar produtos e/ou serviços que 

possam ter uma aceitação superior no mercado à concorrência, criando uma vantagem 

competitiva sustentável. 

 

 

Pensamentos 

 

“ Não se deve entrar em guerra se não se tiver certeza da vantagem, não se deve usar 

as tropas se não se tiver certeza da vitória e não se deve lutar se não se estiver em perigo.” 

Sun Tzu 

 

“Ou se tem uma estratégia própria ou se é parte da estratégia de alguém.” 

(Alvin Toffler) 

 

“As ideias e as estratégias são importantes, mas o verdadeiro desafio é a sua 

execução” 

(Percy Barnevick) 
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2. Pensamento e Planeamento Estratégico 

 

É reconhecido que o sucesso empresarial é medido pela sobrevivência a longo prazo 

da organização, pelo crescimento sustentado das suas vendas, pela obtenção de uma 

rentabilidade adequada e pela demonstração de uma sólida capacidade de inovação e 

adaptação aos mercados. 

Uma estratégia empresarial indica onde e como a organização deve competir, 

integrando normalmente dois elementos distintos mas interrelacionados: a estratégia 

corporativa e a estratégia do negócio. 

A importância maior da estratégia torna-se mais evidente nos períodos de crise onde 

uma estratégia e sua correta orientação, permite uma tomada de decisões e ações, de uma 

forma consistente fazendo-o melhor que a concorrência. 

É necessário, para sustentar o desenvolvimento estratégico, indicar-se com clareza os 

seguintes elementos: 

- Natureza dos negócios em que a empresa deseja atuar 

- Os segmentos de mercado que deseja inserir produtos e/ou serviços 

- Principais atividades operacionais 

- Mercados geográficos que deseja estar presente. 

 

Deve-se ter em conta que uma estratégia deve promover a realização dos objetivos 

propostos com o mínimo dos custos e dentro do menor espaço de tempo possível. 

Um dos maiores estrategas reconhecidos foi um general chinês, Sun Tzu, e 

estabeleceu uma ordem de prioridade na implantação de estratégias ofensivas: 

 

- “... a melhor estratégia é atacar a estratégia do inimigo ...” 

 As empresas devem tentar entrar primeiro nos mercados de forma proactiva. 

 

- “... a segunda melhor estratégia é destruir as alianças do inimigo ...” 

As empresas devem isolar a concorrência e estabelecer alianças próprias. 
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- “... a terceira melhor estratégia é atacar as tropas do inimigo ...” 

As empresas devem recrutar pessoal da concorrência ou comprar o concorrente. 

 

- “... a pior estratégia é atacar cidades fortificadas ...” 

As empresas devem evitar segmentos já dominados ou com baixo crescimento. 

 

Assim, as empresas devem ter o cuidado de escolher os mercados onde desejam atuar 

em função das suas próprias vantagens distintivas, concentrando as suas forças nas áreas de 

fraqueza dos seus concorrentes, devendo só tomar a iniciativa de ataque a esse mercado 

quando e se estiver bem posicionada para poder vencer o confronto com a concorrência, 

devendo adequar a sua atuação às condições competitivas do mercado, utilizando os seus 

tipos de recursos com flexibilidade. 

 

Planeamento estratégico 

 

 Existem várias ferramentas de auxilio á elaboração de um planeamento estratégico, 

tais como a matriz BCG (Boston Consulting Group), o modelo das 5 forças de Porter ou a 

análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) , entre outras, conforme 

se ilustra abaixo: 

 
                             Matriz BCG                                     Modelo 5 Forças                                           Análise SWOT 

 

Apesar disso, deve-se compreender primeiro que o planeamento estratégico só é 

possível se existir um pensamento estratégico entre as pessoas responsáveis pela tomada de 
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decisão para ser eficaz já que é um conjunto de visões integradas da empresa e dos seus 

colaboradores, e só com a colaboração dos seus membros é possível a sua execução. 

 

Assim torna-se necessário identificar os elementos críticos da empresa: 

  

Esta será o ponto de partida para a elaboração de um plano estratégico, onde fica 

definido a prespetiva integrada da atuação futura da empresa, indicando a o caminho a 

seguir. Apesar desta elaboração, o plano estratégico deve ser dinâmico, isto é, deve ser 

revisto periodicamente para verificar se continua a refletir o pensamento estratégico da 

organização e, se se justificar, deve ser alterado para melhor se adaptar á realidade vigente. 

 

O plano estratégico 

 

Um plano estratégico deve refletir de uma forma sintética e completa o pensamento 

estratégico dos membros da organização, devendo ser estruturado através de uma análise 

estratégica, da formulação da estratégia, a sua organização e implementação. 

Um exemplo a seguir pode ser: 

1) Tabela síntese da análise do meio ambiente contextual 

2) Tabela síntese da análise do meio envolvente transaccional 
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3) Identificação dos fatores críticos de sucesso 

4) Identificação das competências centrais e produtos críticos 

5) Análise SWOT 

6) Relatório com a visão da estratégia. 

 

O estratego 

 Qualquer estratego deve evidenciar três tipos de capacidades: conceptuais (tem uma 

visão alargada, longo prazo das questões e toma decisões complexas), humanas 

(compreende, interage, motiva e dirige projetos com os colaboradores) e técnicas (seleciona 

e gere recursos), sendo orientado para a ação já que cada vez mais, o mercado tem tempos 

de resposta cada vez mais curtos. 

 

A avaliação 

 

 Uma estratégia deve ser avaliada em função da sua consonância (grau de adequação 

e criação de valor para o cliente), consistência e superioridade (criação de vantagens 

competitivas). 

 

 

3. Análise do Meio Envolvente 

 

 A sobrevivência de qualquer empresa depende, em primeiro lugar, da sua capacidade 

de interação com o meio envolvente, já que este gera múltiplas oportunidades e ameaças 

potenciais, podendo definir-se dois meios: o contextual e o transacional. 

 No contexto económico, sócio cultural, político legal ou tecnológico, as variáveis que 

afetam a sua estratégia não poderão ser manipuladas pelo que só uma correta análise ao 

mercado poderá minimizar ou potenciar a sua estratégia, tendo noção que as mesmas 

tendências poderão ter impactes diversos em diferentes indústrias. Em relação ao meio 

envolvente transacional (clientes, concorrentes, fornecedores e comunidade), as variáveis 
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aqui presentes poderão ser manipuladas na estratégia definida para um melhor 

desenvolvimento sustentado da empresa, pelo que serão objeto de uma análise. 

 

Clientes: - devem ser agrupados por segmentos de mercado para análise; 

- critérios: Quem?, O Quê?, Para Quem?, Quando?, Onde, Porque?, Como? 

 

Concorrentes:  - devem ser estudadas as capacidades, objetivos, estratégia e  

os pressupostos, assim como os seus produtos e/ou serviços. 

 

Fornecedores:  - deve-se analisar periodicamente os novos e os fornecedores  

existentes no mercado.  

 

Comunidade:   - deve-se analisar as tendências gerais na comunidade onde opera. 

 

 Por exemplo ao analisar-se através do modelo das 5 forças de Porter, podemos 

verificar a influência das forças em “jogo” através do potencial de novas entradas (novos 

concorrentes reduzem rentabilidade estrutural ao negócio), produtos substitutos (impoêm 

limites máximos aos preços cobrados e limites mínimos á remuneração oferecida), poder 

negocial dos fornecedores (refletido nos preços, cobrança, entrega e qualidade), poder 

negocial dos concorrentes (refletido nos preços, pagamento, qualidade e serviço) e a 

rivalidade entre concorrentes atuais (sendo nociva se induzir a guerras de preços, 

publicidade comparada e extensões de garantia). 

 Já na análise SWOT, a preferida para o diagnóstico do meio ambiente, esta relaciona 

os pontos fortes e fracos da empresa com as oportunidades e ameaças do meio envolvente 

ou no tempo (a nova substitui as ameaças pelo tempo). Contudo, para um estratego, as 

ameaças devem constituir sempre oportunidades latentes, tentando perceber como a 

tendência pode ser explorada para benefício própria da empresa. Uma organização insere-se 

normalmente num determinado meio ambiente com o qual interage devendo-se realizar 

duas análises SWOT: Uma considerando o meio ambiente externo (identificando as 

alterações futuras perante a tendência do mercado) e outra considerando o ambiente 

interno (focada na realidade presente atual na organização). De salientar que o ambiente 
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externo sofre duas influências: a contextual (influência indiretamente sobre organização e 

recorre à análise PEST (análise dos fatores Político-legais, Económicos, Socioculturais e 

Tecnológicos) e a transacional (influência direta). 

 A análise da matriz BCG, relaciona a taxa de crescimento do mercado com a quota de 

mercado relativa da empresa, (dada pelo rácio entre a quota de mercado em volume da 

empresa e a quota de mercado em volume do seu maior concorrente), podendo assumir 

quatro posições tipo: ponto de interrogação (fluxos financeiros negativos), estrela (fluxos 

financeiros pouco significativos mas proveitosos), vaca leiteira (fluxos financeiros 

consideráveis) e cão (fluxos financeiros pouco significativos).  

 Após esta análise, a empresa pode optar pela adequação (aceita o mercado e adequa 

a empresa ás suas características), intervenção (introduz inovação e aproveita ser diferente) 

ou pela antecipação (prevê a evolução e posiciona-se beneficiando da sua alteração). A 

análise aos fatores críticos de sucesso, permite determinar os requisitos para o sucesso de 

uma empresa ao nível do entendimento dos fatores chave de compra e dos fatores de 

competição do mercado, sem esquecer a satisfação dos seus critérios genéricos: 

aplicabilidade geral, relevância e controlabilidade. Assim, as empresas devem optar entre 

dominar ou alterar estes fatores, sendo este um processo dinâmico de acompanhamento da 

evolução dos clientes e concorrentes. 

 

 

4. A empresa 

 

 A qualidade e quantidade dos recursos da empresa é determinante para o seu 

desempenho competitivo. Assim, para a elaboração de uma estratégia eficaz, é primordial 

conhecer a natureza dos principais recursos ao dispor assim como a dinâmica dos seus 

custos para apurar o nível de eficiência. Para isso, estes devem ser divididos em três 

categorias: humanos, financeiros e organizacionais. 

 Deve-se avaliar estes recursos partindo-se da seguinte base: 

 

Recursos humanos: avaliação da eficácia, eficiência, evolução e interação; 
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 Recursos financeiros: liquidez, solvabilidade (liquidez sobre passivo) e eficiência; 

 Recursos organizacionais: valores dos ativos intangíveis (reputação, notoriedade, etc.). 

 

 A dinâmica dos custos deve ser objeto de máxima atenção porque em situações 

concorrenciais de igual nível de recursos, a empresa mais eficiente tem vantagem de 

mercado. Além disso, conseguiu-se analisar que boas empresas em setores pouco atrativos 

têm melhores desempenhos a longo prazo do que más empresas em setores atrativos. 

 Pretende-se que a empresa possa capitalizar nos pontos fortes enquanto reforça 

seletivamente os pontos fracos. 

 

 

 Geralmente a empresa faz uma análise comparativa de desempenho passado mas 

por vezes induz em erro devido a ausência de referências externas da concorrência, a ilusão 

matemática ou irrelevância prática para justificação de desempenho laboral. Assim deve-se 

recorrer ao benchmarking (comparação sistemática dos recursos e capacidades com a 

concorrência que tem maior quota de mercado, procurando identificar as origens da 

diferença de desempenho) para que seja possivel elaborar uma estratégia de reorganização 

interna. 

 

Visão de uma empresa 

 

 A visão de uma empresa está dependente da sua Missão, Objetivos e Estratégia, 

traduzindo de forma abrangente um conjunto de intenções e aspirações para o futuro, sem 

especificar como devem ser atingidos, servindo de inspiração a todos os seus membros.  

A Missão, deve incluir o conceito do negócio procurando responder ás seguintes 

questões: qual a razão de ser da empresa, qual o negócio, quais as futuras competências 

requeridas pela empresa, quem são os principais clientes ou segmentos de mercado, quais 

os principais produtos e/ou serviços, quais os princípios básicos e os valores da empresa, 

podendo coexistir uma missão geral para todo o grupo e missões especificas para setores. 
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Os Objetivos devem ser concretos, quantificados e enquadrados no tempo sendo 

complementados os objetivos financeiros por não financeiros, de forma a estabelecer-se 

objetivos estratégicos que promovam o reforço das competências centrais da empresa e 

estejam conciliados com a mesma e todos os seus membros sendo definidos em função do 

seu horizonte de implementação e do âmbito do negócio. 

  

Vantagem competitiva 

 

 A posse de vantagens competitivas confere á empresa uma rentabilidade operacional 

superior à média da concorrência. Contudo para se ter esta vantagem, para praticar preços 

de venda acima da média do mercado é necessário oferecer uma diferenciação acrescida ou 

para ter custos operacionais abaixo da média, é necessário também ser mais produtivo que 

a concorrência. Assim, a qualidade, eficiência, inovação e adequação são as fontes gerais da 

vantagem competitiva a alcançar. 

 Apesar da existência de uma vantagem competitiva, a entrada em novos negócios 

deve ser gerida com cuidado para evitar um excesso de diversificação, a qual irá afetar e 

diminuindo os seus fatores críticos de sucesso, devendo antes por optar um padrão 

sequencial de diversificação, com metas intercalares definidas. 

 

A gestão da incerteza 

 

 É preciso compreender que a estratégia não é uma ciência exata, pelo que existe um 

contexto de incerteza na tomada de decisão que é necessário gerir, envolvendo diversos 

custos e riscos potenciais como por exemplo se os investimentos forem efetuados e a 

procura esperada não se concretizar, os resultados podem ser seriamente afetados assim 

como outras variáveis não controláveis podem acontecer. 

 Uma forma de reduzir o grau de incerteza da decisão a tomar, pode ser através da 

recolha de informação, identificando a natureza da decisão a tomar, ponderando as 

vantagens da informação com os custos e perca de tempo requeridos montando um sistema 

de tratamento da informação que permita tomar as decisões corretas atempadamente 
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identificando com antecedência uma evolução imprevista do meio envolvente. Isso permite 

a elaboração de planos de contingência. 

 

Controlo de Gestão 

 

 O controlo de gestão permite avaliar o desempenho da empresa, determinar as suas 

insuficiências ao nível da gestão e permite identificar vias para melhorar a sua 

“performance”. 

 

 

 

 

5. Alianças estratégicas 

  

 Importa decidir que tipo de aliança estratégica será melhor para a organização: 

“outsourcing”, aquisição, fusão, consórcio, etc.. Antes de mais é necessário entender o que é 

este conceito. Podemos definir uma aliança estratégica como um acordo de cooperação 

entre empresas ou entidades, com vista a complementar competências para a prossecução  
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de um objetivo comum, partilhando riscos, custos e benefícios, durante um determinado 

tempo atividade até a sua dissolução. 

 Este processo estratégico de cooperação, pode resultar a médio e longo prazo, no 

aumento de competitividade face ao mercado.  

 É certo que a generalidade das pequenas e médias empresas portuguesas revela uma 

elevada aversão ao risco, uma atitude isolacionista e uma capacidade de gestão muito 

limitada. A falta de relacionamentos e de suporte mútuo entre os fabricantes enfraquece os 

clusters e fomenta o recurso a empresas estrangeiras para compensar a inexistência de 

apoios locais. Além do aspeto cultural, a insuficiência de tecnologias próprias, limita as 

opções estratégicas das empresas portuguesas. 

 A aposta no fator inovação, permite criar novos produtos e marcas, entrar em novos 

segmentos e mercados geográficos, gerar mais valor para os clientes e reduzir os custos. 

  

6. Conclusão 

 

O mercado está em recessão, entrando numa crise acentuada o que torna a pouca 

procura numa desenfreada oferta de empresas que tentam sobreviver, competindo muitas 

vezes de forma desigual com empresas sãs com objetivos de crescimento. Assim, torna-se 

cada vez mais necessário realizar análises comerciais constantes para que se possa ter a 

percepção do que não está bem e do que pode ser melhorado antes sequer de sofrer as 

consequências futuras, porque cada vez mais, o mercado está mais volátil e menos 

percetível de tendências a médio e longo prazo.  
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Atividade 1 (20 min) 

 Faça a Matriz SWOT abaixo relativa à situação atual da sua empresa ou sobre a sua 

capacidade profissional no caso de não estar empregado. 

Forças: 

 

 

 

Fraquezas: 

Ameaças: 

 

 

 

Oportunidades: 

 

Atividade 2 (20 min) 

 Faça a Matriz BCG abaixo relativa à situação atual de um produto da sua empresa, 

sobre a sua situação profissional atual ou pessoal no caso de não estar empregado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


