2º Teste – Estratégia Empresarial

CAPÍTULO 3

Formulação da Estratégia (ou escolha estratégica)
Consiste na avaliação das alternativas estratégicas geradas na fase anterior do processo estratégico e na seleção e
explicitação daquela ou daquelas que se entendem como mais apropriadas.
A análise, formulação e implementação estratégica são fases interligadas de um processo dinâmico. As dificuldades
encontradas numa delas pode levar a repensar as outras.
A formulação da estratégia:
•
•
•
•

É vital para o sucesso de uma organização;
É uma competência da liderança;
É o processo de posicionamento da organização;
O processo é iterativo (compreender, decidir, atuar, rever)

Colocam-se assim 2 questões distintas:
•

•

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO
o Como concorrer num determinado negócio
o Como adquirir e manter vantagens competitivas sustentáveis
ESTRATÉGIA GLOBAL (da organização)
o Em que negócios concorrer
o Como gerir os diversos negócios e distribuir os recursos

No longo prazo uma organização (ou um negócio) só terá sucesso se conseguir uma sustentada vantagem competitiva
sobre os seus rivais.
O processo da gestão estratégica consiste, no essencial, na gestão da vantagem competitiva, isto é, na procura de
oportunidades para combinar diferentes formas de vantagem competitiva sob a forma de estratégias.
Porter combina a vantagem competitiva com a amplitude do campo de atividades (domínio concorrencial) para isolar
as três mais importantes estratégias genéricas (que resultam das duas principais fontes da vantagem competitiva:
custo e diferenciação):
DIFERENCIAÇÃO
LIDERANÇA EM CUSTOS
FOCO

Estratégias de Área de Negócio
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Porter defendeu que as estratégias indeterminadas, “presas” entre as estratégias de diferenciação/especialização e
as estratégias de dominação pelos custos, correspondem a fracas rendibilidades.
Por outro lado, cada uma destas estratégias tem as suas específicas:
o

o

Condições de sucesso
(as caraterísticas da diferenciação devem ser entendidas como únicas para justificar um preço mais alto, p.e.),
e envolve
Riscos particulares
(a diferenciação não será bem sucedida se a prazo os concorrentes a puderem imitar, p.e.)

Liderança em Custo
A liderança em custos requer uma posição de custos mais baixos que os concorrentes, o que se consegue
monitorizando as operações internas e as necessidades dos clientes.
Custos mais baixos estão frequentemente associados a produtos estandardizados e mercados mais amplos, ou seja,
à produção em massa e às consequentes economias decorrentes das economias de escalas e dos efeitos da
experiência.
O efeito de escala significa que o custo unitário tem tendência a diminuir quando o nível de atividade aumenta.
As economias de escala estão relacionadas com a experiência adquirida no processo de produção (a experiência é
função da quantidade produzida ao longo do tempo).
Liderança global em custos – obter no setor uma vantagem competitiva em custos ligada aos efeitos de escala e
experiência.
Fazer um produto que responda às necessidades essenciais do cliente, controlando os custos, evitando despesas
desnecessárias no produto e na embalagem, e aproveitando sinergias (marketing, distribuição).
Liderança em custos com domínio concorrencial estreito – escolha de um segmento com necessidades distintas das
dos outros.
Opta-se por servir exclusivamente esse segmento em que nos tornámos especialistas. O custo é uma arma
competitiva importante.
o
o
o
o

Ênfase na produção: “ninguém faz isto mais barato”
Ênfase em marketing: bom preço/valor reconhecido
Produtos estandardizados (poucos modelos e limitadas opções)
Cultura de simplificação: reputação de lean and mean (emagrecimento e austeridade)
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o
o
o
o
o

Tirar partido da curva da experiência
Produtividade elevada
Inovação em redução de custos
Poder aceitar o mínimo em termos de preço de mercado
Aceitar margens de lucro reduzidas em elevados volumes de vendas

Diferenciação
A procura da vantagem competitiva por diferenciação consiste na criação de produtos ou serviços que tenham um
elevado valor para o cliente, o que se pode decompor na:
o
o
o

Identificação daquilo que o cliente valoriza;
Criação de competências únicas para fornecer esse valor; e
Capacidade de cobrar um prémio por isso.

o
o
o
o
o
o

Ênfase na produção: “ninguém faz isto melhor”
Ênfase em marketing: “o nosso é melhor que o deles”
Muita variedade (modelos, opções, características, serviços)
Inovação frequente
Prémio preço para poder cobrir custos adicionais da diferenciação
Publicidade e esforço de vendas intensivos

Foco e Vantagem Competitiva
O conceito de foco é utilizado para referir a extensão com que uma organização se concentra num segmento
estreito ou nicho do mercado.
O foco não é em si uma fonte de vantagem competitiva, mas pode afetar significativamente a capacidade da
organização em a conseguir.
A diferenciação é geralmente associada à focagem num estreito segmento do mercado e a liderança em custos a um
mercado muito amplo, mas nem sempre é assim.
As organizações que se focam num segmento de mercado mais estreito podem estar em melhor posição para
conseguir vantagem por diferenciação que organizações que se propõe atingir um mercado mais amplo (ex: um
símbolo de status perde o efeito se for partilhado por muitos).
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O mesmo se pode passar a nível dos custos. A especialização num mix de consumidores e produtos é uma
alternativa às considerações do efeito da experiência e das economias de escala das organizações com produtos ou
serviços all purpose.
O foco também se relaciona com as estratégias de resposta rápida, uma vez que, em princípio, as organizações com
estratégias foco podem mais rapidamente responder às necessidades dos clientes.
o
o
o
o
o

Ênfase na produção: “feito especialmente para si”;
Ênfase em marketing: “o nosso satisfaz melhor as suas necessidades”;
Produtos estandardizados: poucos modelos e limitadas opções;
Especialização: segmentos, compradores, área geográfica, utilização;
Vantagem competitiva dependente de:
- Liderar no custo mínimo no segmento de mercado escolhido
- Diferenciação de sucesso: fazer algo especialmente apelativo para o cliente do segmento alvo

Estratégias genéricas: elementos essenciais
Baixo custo
procura elástica
oportunidade de reduzir custos
- curva da experiência
- acréscimos de produtividade
- cadeia de valor
Diferenciação
procura inelástica
desejo de diferenciação (pelos consumidores)
Foco
(baixo custo ou diferenciação)
- num alvo determinado e exequível
- serviço prestado com exclusividade
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Competências nucleares, estratégias
genéricas e cadeia de valor
ATIVIDADES PRIMÁRIAS

ATIVIDADES DE SUPORTE

Matriz Produto/Mercado (vetor de crescimento)

A Estratégia de Diversificação
Diversificação: consiste na entrada em novas indústrias com naturezas competitivas distintivas e pode ser
relacionada ou não relacionada.
Vantagens da diversificação:
o Capitalizar nas suas competências centrais
o Aumentar o poder negocial
o Partilhar custos
o Balancear recursos financeiros
o Manter o crescimento
o Reduzir o risco
MATRIZ DO BCG
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Negócios:
? – QUESTION MARK
Fraca Quota de Mercado e forte taxa de crescimento
Zona de arranque de muitos negócios
Requer investimentos
Incerteza quanto ao futuro
ESTRELA
Forte QM e crescimento
São ? (question marks) bem-sucedidas
Despesas > Receitas
Deve-se investir forte
VACA LEITEIRA
Forte QM e crescimento
Normalmente líderes de mercado
Não necessitam de elevados investimentos
Criam lucro e excedentes de Tesouraria
CÃO RAFEIRO
Fraca QM e com reduzida taxa de crescimento
Lucro baixo ou prejuízo
Devem ser abandonados ou mantidos sem custos adicionais
Matriz do BCG, negócios e fluxos financeiros
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Será esta carteira equilibrada?

Curva da Experiência

MATRIZ BCG - Pressupostos

MATRIZ GE/McKinsey
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Atratividade da indústria e posição concorrencial

GE/McKinsey – Orientações Estratégicas
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Posições
estratégicas: classificação

competitivas
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Critérios para posição competitiva na Matriz ADL
Quota de mercado relativa
Preço de custo face à concorrência
Adequação do aparelho produtivo
Potencial de I&D
Domínio de Marketing
Qualidade da distribuição
Competência das compras
Cobertura geográfica
Imagem
MATRIZ ADL ->
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Análise da Carteira de Negócios
A análise matricial tem potencialidades e limitações:
As 3 ferramentas para a gestão de uma carteira de negócios partilham a caraterística de considerarem
algumas das dimensões do ambiente externo e das capacidades internas.
No entanto, simplificam essas dimensões numa representação a duas dimensões.
Atribuem significado em termos cashflow à localização de um negócio na matriz.
Não respondem à questão de “em que novos negócios participar?”.
Estratégia de Diversificação
VANTAGENS
• Alavancagem das competências centrais em mais de um negócio – competência distintiva;
• Partilha de oportunidades e redução de custos por eliminação de tarefas e de postos de trabalho, melhor
utilização das instalações e dos equipamentos - economias de gama;
• Aumento do poder negocial junto de fornecedores e clientes – poder de mercado;
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•
•

Possibilidade de manter negócios em diferentes fases do ciclo de vida de modo a que uns libertem fundos
para financiar os outros – economia financeira;
Possibilidade de redução das dependências das contingências do ambiente quando se passa do
mononegócio para uma carteira de negócios - redução do risco.

DESVANTAGENS
• Possibilidade de descaraterização da organização;
• Risco de se vir a prestar menos atenção ao negócio base;
• Possibilidade de retaliação por parte dos concorrentes já instalados;
• Risco de objetivos contraditórios entre os vários negócios.
Existem 2 tipos de diversificação:
Diversificação relacionada simples ou concêntrica – Trata-se do desenvolvimento de atividades fora do mercado e
dos produtos da organização, mas dentro das fronteiras do seu setor.
Diversificação não relacionada ou conglomerada – Corresponde ao desenvolvimento de atividades em mercados e
produtos que não têm uma clara relação com as atividades atuais.

•
•
•

TIPOS DE DIVERSIFICAÇÃO RELACIONADA
Integração vertical a montante: desenvolvimento de atividades relacionadas com o input do negócio atual.
Alarga o âmbito de atuação no seio da mesma indústria na direção dos fornecedores.
Integração vertical a jusante: entrada em atividades relacionadas com o output do negócio atual. Expande o
âmbito de atuação no seio da mesma indústria em direção aos utilizadores do produto ou serviço.
Integração horizontal: desenvolvimento de atividades concorrentes, diretamente relacionadas ou
complementares das atividades atuais. Alarga o âmbito de atuação no seio da mesma indústria.

Em que indústrias participar? Deve-se participar em indústrias que sejam atrativas.
A atratividade de uma indústria tem a ver com a sua rendibilidade de longo prazo. Segundo o modelo das 5 forças
de Porter a rendibilidade de uma indústria é a resultante das 5 forças que a estruturam. A atratividade de uma
indústria depende ainda da sua fase de vida (Teoria do Ciclo de Vida do Produto/Mercado).
Estratégia de Integração Vertical
A integração vertical consiste na execução de várias funções da cadeia operacional sob a égide de uma só empresa.
A decisão incide essencialmente sobre o grau de internalização e de externalização das diferentes funções ao longo
da cadeia operacional.
A integração vertical deve contribuir para o reforço da vantagem competitiva da empresa.
É essencial que a empresa identifique as atividades estratégicas e não estratégicas.
Integração vertical pode ser a montante ou a jusante.
BENEFÍCIOS
• Economias na produção, distribuição, informação e coordenação
• Economias de estabilidade de relacionamento
• Expansão da base tecnológica
• Estabilidade da procura/oferta
• Capacidade de diferenciação
• Barreiras à entrada
CUSTOS
• Ultrapassagem das barreiras à entrada
• Deseconomias de escala
• Barreiras à saída
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•
•

RISCOS
•
•
•
•
•

Maiores necessidades de recursos financeiros
Dificuldades de balanceamento da cadeia operacional

Ineficiências (menor exigência, por exemplo)
Risco operacional (via custos fixos, por exemplo)
Não acesso a tecnologias externas
Redução da ligação ao mercado (lojas próprias, por exemplo)
Perda de flexibilidade operacional

Outsourcing
O outsourcing é um processo, segundo o qual uma dada empresa (outsourcer/contratante) contrata outra
(provider/subcontratada), numa perspetiva estratégica, mutuamente benéfica e tendencialmente de longo prazo,
para que o provider assuma a integral e contínua responsabilidade pelo desempenho de uma ou várias atividades
que a empresa em causa não pode (ou não deve) desempenhar, designadamente porque não está especificamente
vocacionada para as mesmas.
Assim a empresa contratante poderá concentrar-se no negócio e no que é realmente importante.
VANTAGENS
• Acesso a novas tecnologias e especialidades;
• Flexibilidade e partilha do risco;
• Redução e controlo de custos operacionais;
• Permite a libertação de recursos para outras atividades mais críticas;
• Afetação mais racional e eficiente dos recursos;
• Transformação de custos fixos em custos variáveis;
• Melhoria do processo do negócio.
RISCOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilidade de conflito de interesses;
Menor alinhamento com a estratégia, missão e história da empresa;
Exposição aos riscos de instabilidade da empresa subcontratada;
Perda de confidencialidade;
Perda de controlo na execução de atividades;
Dependência excessiva da empresa subcontratada;
Perda de capital intelectual e de conhecimentos técnicos;
Elevados custos de eventual retorno ao desempenho interno de atividades subcontratadas.

Estratégias de Internacionalização
Muitas das questões estratégicas que se colocam a uma organização que compita internacionalmente são muito
semelhantes às que a concorrência nacional lhe levanta.
A organização tem de analisar a estrutura do seu setor, conhecer os clientes e as suas fontes de valor, diagnosticar a
sua posição relativa em custos e tentar estabelecer, no seu setor ou num dos seus segmentos, uma vantagem
competitiva sustentável.
No entanto, algumas questões estratégicas são específicas da concorrência internacional: como é que as atividades
desenvolvidas num país afetam ou são afetadas pelo que acontece noutros países, por exemplo.
A unidade de análise mais adequada para estabelecer uma estratégia internacional é o setor de atividade, porque é
aí que se ganha ou se perde a vantagem competitiva.
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O modelo de internacionalização das organizações difere de setor para setor:
• os setores multinacionais, aqueles em que a concorrência num país é essencialmente independente da
concorrência noutros países (banca de retalho, seguros, …);
• os setores globais, em que a posição competitiva da organização num país é significativamente afetada pela
sua posição noutros países (aviação comercial, automóveis, …).
Esta distinção entre setores tem implicações profundas na formulação da estratégia:
•

•

Num setor multinacional as atividades em cada país podem e devem ser geridas como se de uma carteira de
atividades se tratasse; as questões internacionais respeitam à escolha dos países onde competir, à análise
do risco país e à eventual transferência de know-how;
Num setor global as atividades realizadas a nível mundial têm, de algum modo, de ser integradas para
aproveitar as relações entre os países; não basta aqui a mera transferência de ativos entre os diferentes
países, as estratégias têm de ser coordenadas para, sem perder a perspetiva país, considerar as atividades
como um sistema geral.

Para competir internacionalmente uma organização tem de decidir sobre a forma de distribuir por diferentes países
as atividades da sua cadeia de valor:
•
•

As atividades descendentes mais dirigidas para o comprador (logística dos outputs, marketing e vendas e
serviços) costumam estar onde está o comprador; são mais específicas.
As atividades ascendentes e de apoio (logística dos inputs, operações, parte da logística dos outputs) podem
desligar-se do local onde se situa o comprador; são mais partilhadas.

Razões para a internacionalização:
Endógenas

Caraterísticas dos
mercados
Relacionais

Acesso a mercados
exteriores
Incentivos
governamentais

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necessidade de crescimento da empresa
Aproveitamento da capacidade produtiva disponível
Obtenção de economias de escala
Exploração de competências, tecnologias
Diversificação de riscos
Limitações do mercado doméstico
Perceção de dinamismo dos mercados externos
Resposta a concorrentes
Acompanhamento (de movimentos de internacionalização) dos clientes
Abordagens por empresas estrangeiras
Custos de produção mais baixos no exterior (exemplo: deslocalização)
Acesso a conhecimentos tecnológicos
Apoios dos governos (país de origem ou de acolhimento)

Exportação/Importação Indireta (via agentes)
Cooperativa ou partilhada
Direta (com canais de distribuição próprios)
Colaboração ou
Licenciamento
Contratual
Franchising
Subcontratação
Joint-ventures
Alianças (consórcios, etc.)
Investimento direto
Aquisições
Investimento de raiz
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EXPORTAÇÃO
Organizações entram em negócios com empresas estrangeiras vendendo produtos ou serviços. É a forma mais
comum, sendo frequentemente o primeiro passo no processo de internacionalização.

COOPERAÇÃO/CONTRATUALIZAÇÃO
Quando os negócios se realizam com base num contrato entre organizações de países diferentes que permite a uma
delas usar a tecnologia, a marca, as especificações do produto, na produção ou na venda de produtos e serviços.
INVESTIMENTO DIRETO NO ESTRANGEIRO
Criação ou aquisição de ativos operacionais noutro país (subsidiárias).
Estratégias de Desenvolvimento Empresarial
A ideia de desenvolvimento organizacional está geralmente associada à ideia de crescimento.
O crescimento pode ainda ser classificado em orgânico (ou interno) e em inorgânico (ou externo).
As expressões de crescimento interno e crescimento externo são também utilizadas para designar o crescimento
com base no país em que este se processa.
Desenvolvimento Orgânico / Crescimento orgânico / Interno:
•

•

Em termos gerais resulta numa capacidade acrescida, no aumento do emprego e do volume de negócios, e
tem menos risco porque se mantém a área de negócio/competências atuais e evita a exposição aos custos
do crescimento alternativo;
No entanto, o processo de desenvolvimento pode ser mais lento, não aproveitar eventuais vantagens de
uma diversificação possível e limitar as competências da equipa de gestão ao negócio existente.

Desenvolvimento Inorgânico / Externo / Fusões e Aquisições:
Fusão: é o processo pelo qual duas organizações acordam em integrar todas as suas atividades originando uma
organização única.
A absorção é um caso particular de fusão que se verifica quando uma organização geralmente de maior
dimensão absorve outra que, por isso, deixa de existir autonomamente.
Aquisição: verifica-se quando uma organização compra a totalidade ou parte de outra.
Um takeover é uma aquisição menos negociada, sem demasiadas negociações prévias que pode ser
amigável ou hostil (quando não há acordo da empresa adquirida).
VANTAGENS
•
•
•
•
•
•
•

Permitem um crescimento mais rápido;
Facilitam a entrada num novo mercado;
Aumentam o poder de mercado;
Reduzem a concorrência;
Ultrapassam as barreiras à entrada numa indústria;
Facilita a diversificação;
Reduz o risco do desenvolvimento de novos produtos.

DESVANTAGENS
•

Dificuldades de integração de culturas;
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•
•

Acréscimos de dimensão extemporâneos e provável burocracia;
Dificuldades na obtenção de sinergias.

OUTRAS ESTRATÉGIAS
ESTRATÉGIAS DE ESTABILIDADE: poucas alterações nos produtos, nos mercados e na tecnologia. Continuação da
estratégia existente. Evolui-se na continuidade.
Justificada quando a organização tem bons resultados, o ambiente é estável, os produtos maduros ou a mudança
implica riscos elevados.

ESTRATÉGIA DEFENSIVA: redução as linhas de produtos, mercados em que se atua ou funções servidas pelos
produtos. Racionalização da gestão por eliminação de atividades com cashflow negativo.
Justificada quando o ambiente é pouco favorável à expansão, quando os produtos estão em fase de declínio, quando
se podem obter resultados noutros negócios e é possível a reorientação dos recursos e quando os resultados são
negativos na sequência de outras estratégias.
As estratégias defensivas classificam-se em:
•
•
•

TURNAROUND: Ações destinadas a “dar a volta ao negócio” quando algo vai mal (redução de custos, por
exemplo);
DESINVESTIMENTO: Traduz-se na venda de parte dos ativos ou na saída do negócio;
LIQUIDAÇÃO: Quando a organização é vendida ou liquidada.

ESTRATÉGIAS COMBINADAS: quando se utilizam diferentes estratégias para diferentes negócios ou se utilizam
sequencialmente diferentes estratégias.
Justificada quando se possuem negócios diversificados, ambientes instáveis e perante produtos em diferentes fases
do ciclo de vida.

CAPÍTULO 4
Implementação da Estratégia
Por implementação estratégica entendem-se os esforços para transformar as intenções em ações. Ao fluxo de ações
resultantes chama-se estratégia realizada (apenas entre 10% e 50% da estratégia intencionada é realizada).

De todo o processo estratégico a implementação é a parte mais difícil, dado que está intimamente ligada à mudança
organizacional.
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Objetivos, estratégias e planos de ação
A partir da missão, derivam-se objetivos, identificam-se e avaliam-se estratégias alternativas, seleciona-se a
alternativa preferida e passa-se à implementação por meio de uma série de planos e programas progressivamente
detalhados.
Cada nível de planos é posto em prática através dos orçamentos.
À medida que o tempo passa, avalia-se a execução e o resultado é, por retroação, utilizado em nova iteração do
processo.
Objetivos
Concretizam a missão, são um processo negociado e aprecem na forma quantitativa.
Explicitam aquilo que se pretende atingir com as atividades. Permitem avaliar se tal se está a conseguir. Podem ser:
•
•

Mais genéricos
Mais específicos

Devem ser: mensuráveis, priorizados, calendarizados, difíceis, mas exequíveis.
É importante complementar os objetivos financeiros com os objetivos não financeiros.
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Estratégia
A estratégia como o modo pelo qual se distribuem os recursos e as capacidades no ambiente competitivo de uma
empresa com vista a atingir os seus objetivos. Os planos de ação detalham e, quando implementados, concretizam a
estratégia (estratégia realizada).
É oportuno lembrar aqui a distinção entre pensamento estratégico e planeamento estratégico.
Planeamento estratégico: são os procedimentos para o desenvolvimento (antes da formulação), implementação de
uma estratégia e controla da estratégia.

A ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA
Para que a mudança aconteça é necessário o envolvimento dos líderes, o que acontece segundo diferentes
abordagens e com a utilização de um conjunto de alavancas.
A liderança desempenha duas funções:
•
•

Desenvolve e articula aquilo que a organização deve fazer, e
Cria o ambiente necessário para que todos saibam o que devem fazer e que o façam bem.
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A liderança está focada na ação, na ação que facilita a mudança.

À estrutura formal da organização como um todo chamamos macroestrutura, à estrutura das subunidades damos o
nome de microestrutura.
As estruturas formais ajudam a identificar a autoridade e especificam a cadeia de comando.
No entanto, as organizações são muito mais que caixas e linhas num organograma, são complexos sistemas sociais
abertos com redes de relacionamento e culturas.
As redes informais e a cultura constituem a estrutura informal (regras não escritas).
Estruturas formais e informais afetam os comportamentos e as decisões, são importantes ferramentas da
implementação estratégica.
A opção por uma ou outra das formas de macroestrutura depende das condições do ambiente, das caraterísticas da
organização e da estratégia selecionada:
•
•

•

•
•

ESTRUTURA SIMPLES – Pequenas organizações com uma linha de produtos estreita e um mercado muito
focado. Gestor > Empregados
ESTRUTURA FUNCIONAL – Grandes volumes de produção, uma única linha ou linhas de produtos
relacionadas ou alguma integração vertical. Conselho de Administração > Direções > Gestores Intermédios,
especialistas, operacional
ESTRUTURA DIVISIONAL (DIVISÃO/SBU) – Quando a diversidade de produtos ou mercados origina
complexidade e torna impossível a gestão centralizada de departamentos funcionais únicos. Conselho de
Administração > Diretores gerais de cada divisão > Diretores de cada departamento dentro de cada divisão
ESTRUTURA MATRICIAL – Quando a gestão dos departamentos necessita de expertise funcional e
coordenação sobre as linhas divisionais. Desenvolvimento de projetos complexos.
CASO DE OPERAÇÕES INTERNACIONAIS – Divisões internacionais, divisões por área geográfica, divisão
mundial por produto, holding mundial, funcional mundial e matriz mundial.
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Muito do trabalho é realizado em grupos, equipas e “departamentos” criados dentro da organização
(microestrutura).
Estas unidades (mais pequenas) são mais facilmente influenciadas, a sua atividade perpassa as fronteiras das áreas
departamentais e existem várias possibilidades de as organizar (trabalhadores individuais nos departamentos,
grupos de ligação, unidades de projeto, equipas independentes).

Redes Informais
São os canais de comunicação fora da cadeia formal de comando a que recorrem de forma mais ou menos regular os
membros de uma organização para contactarem uns com os outros, uma vez que a organização formal não identifica
todos os papéis que os membros da organização desempenham.
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A capacidade para reformatar as redes informais é um importante de mudança e de implementação da estratégia.
As redes informais podem ter diferentes configurações, a que devem corresponder diferentes ações de gestão:

Fases de evolução das organizações
À medida que as organizações crescem, passam por 5 fases de desenvolvimento. Em cada fase têm um período
calmo de crescimento (evolução) que termina num período de turbulência (revolução). Estes períodos de crise
coincidem normalmente com a transformação da estrutura:

ESTRUTURAS AVANÇADAS
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A crescente incerteza no ambiente, o desenvolvimento das novas tecnologias e a globalização levam a novas formas
de concorrência, caraterizadas pela colaboração e partilha e pela redução ou eliminação das fronteiras entre
clientes, fornecedores e concorrentes.
As estruturas organizacionais de sucesso podem apresentar várias formas, mas tendem a apresentar algumas
caraterísticas comuns:
•
•
•
•
•
•

•

Reduzido número de níveis hierárquicos;
Equipas transfuncionais e flexíveis;
Canais de informação formando redes interligadas tanto interna como externamente;
A complexidade dos problemas força os gestores à colaboração e à partilha de recursos;
O recurso-chave, o conhecimento, está agora na base e não no topo;
A disseminação do conhecimento e as tecnologias de informação tornam desnecessários os gestores
intermédios (achatamento das estruturas), desburocratizam as organizações e fazem depender a eficiência
dos gestores do número de redes em que se encontram envolvidos;
O gestor passou a ser um integrador e um facilitador.

A organização do século XXI

Perspetivas de desenvolvimento organizacional
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Redes de empresas

Empresas Virtuais

Sem investimento em ativos físicos e a maior parte do trabalho é subcontratado.
Empresa Trevo

A empresa Trevo é composta por 3 grupos de pessoas:
•
•
•

Núcleo profissional: engloba os trabalhadores profissionais, os técnicos e gestores qualificados;
Trabalhadores que realizam o trabalho que pode ser executado por outros – regime de subcontratação;
Trabalhadores em part-time e regime temporários.

Cultura Organizacional
CULTURA ORGANIZACIONAL é o sistema de valores partilhados (sobre o que é importante) e de crenças (sobre o
como as coisas funcionam) que formatam as normas de comportamento da organização (o modo como se fazem as
coisas).
Um valor é uma preferência sustentada sobre um modo de conduta ou por um fim.
Os valores partilhados diferem de organização para organização.
Em vez dos diferentes valores individuais, o que nos interessa são os grupos de valores que ocorrem regularmente e
que se autorreforçam, é a isso que se chama cultura organizacional.
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A cultura organizacional constitui uma importante ferramenta para a mudança estratégica, especialmente se usada
com os outros três tipos de ferramentas.
A cultura tem enormes efeitos de inércia, é difícil de mudar, mas tem efeitos para sempre.
Os líderes alteram a cultura organizacional alterando:
•
•

o modo como eles pessoalmente operam;
o modo de funcionamento dos sistemas de suporte da organização.

Sistemas
SISTEMAS são os procedimentos estabelecidos pelos quais a organização aloca recursos e monitoriza a sua
utilização.
Numa organização podem identificar-se sistemas de recursos humanos, de informação e de capital. Sem recursos e
sem uma orientação definida não se pode oferecer o valor que os clientes pretendem, não existe vantagem
competitiva.

Alavancas de ação
O progresso das organizações é influenciado pelas ações de inúmeros indivíduos e pelos pequenos acontecimentos
do dia a dia.
A gestão estratégica não está limitada aos níveis mais elevados da hierarquia.
A implementação estratégica depende no essencial daqueles indivíduos que mais podem influenciar o
comportamento dos outros através da sua própria influência e poder.
PODER é a habilidade potencial para influenciar os comportamentos, mudar o curso dos acontecimentos por
eliminação de resistências e convencer pessoas a fazer coisas que de outro modo não fariam.
O poder é imprescindível à mudança.
Aprendizagem organizacional
A mudança organizacional ocorre segundo séries alternativas de longos períodos em que a mudança ocorre por
pequenos passos (incrementos) e curtos períodos de alterações revolucionárias.
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As mudanças evolucionárias são por natureza incrementais e adaptativas e estão mais direcionadas para a mudança
que ocorre no dia a dia, por isso dizem-se transacionais.
As mudanças revolucionárias geram uma nova organização, não são adaptativas e dizem-se transformacionais.
As Mudanças de Paradigma (descontinuidades) estabelecem as fundações para o progresso, mas este vai ocorrer por
um processo cumulativo de pequenas alterações (incrementos).

A cada dois tipos de mudança corresponde uma diferente aproximação à implementação estratégica.
À mudança incremental característica de ambientes estáveis corresponde a programação estratégica que vai gerar a
mudança em situações de equilíbrio.
Mas quando é necessário romper com o passado e entrar num futuro desconhecido, então temos de recorrer ao
modelo da aprendizagem organizacional.
A programação estratégica tem a ver com a transformação da estratégia intencionada em estratégia realizada. O
sucesso dos modelos depende da sua adequação a uma situação concreta.
Programação Estratégica
Na programação estratégica a partir da missão, derivam-se objetivos,
identificam-se e avaliam-se estratégias alternativas, seleciona-se a
alternativa preferida e passa-se à implementação por meio de uma
série de planos e programas progressivamente detalhados.
Cada nível de planos é posto em prática através dos respectivos
orçamentos.
À medida que o tempo passa, avalia-se a execução e o resultado é,
por retroacção, utilizado em nova iteração do processo.
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Ainda na Aprendizagem Organizacional
Quando:
•
•
•
•

As organizações são mais complexas e operam em ambientes dinâmicos;
É necessário romper com o passado;
A estratégia intencionada tem de ser alterada devido a fatores emergentes;
É difícil ou impossível saber o que pode produzir os resultados desejados…

Aos gestores só resta aprender a lidar com o futuro à medida que este emerge, a formulação estratégica já não
precede a implementação.
A aprendizagem organizacional é a combinação da descoberta de novas soluções com novas maneiras de agir com o
fim de permitir às organizações adaptar-se à mudança e, assim, melhorar a e sustentar a competitividade.

As organizações aprendem a dois níveis:
•
•

Da gestão quando reagem de forma adaptativa (como um termostato). Os desvios aos programas são
identificados e corrigidos sem colocar grandes questões;
Da liderança quando colocam questões e se ajustam os objetivos e as políticas da organização.
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Liderança significa a influência sobre terceiros no sentido de estes se moverem em direção a um objetivo. A
liderança não tem a ver com a posição hierárquica, ela ocorre a todos os níveis.

CAPÍTULO 5
Controlo Estratégico
Objetivos:
•
•
•
•
•

Avaliação do processo de gestão estratégica
Identificação de focos de perturbação
Acautelar problemas potenciais
Alertar os gestores
Ajustamento da estratégia
Seguir o "rasto" da estratégia

Erros de estratégia mais frequentes
1. Imitar os líderes ou concorrentes com sucesso quando no mercado não há mais espaço para conquistar.
2. Gastar mais em marketing e vendas do que tentar resolver os problemas de qualidade e performance do
produto.
3. Estabelecer muitas, mas fracas posições de mercado, em vez de poucas, mas boas.
4. Afetação de elevados recursos em I & D a produtos "fracos" em vez de produtos "fortes".
5. Forçar a competição direta com o(s) líder(es) do mercado sem possuir uma boa vantagem competitiva ou
adequada força financeira.
6. Tentar conseguir maior produtividade e mais baixos custos unitários fazendo pesados investimentos em
fábricas/equipamentos.
7. Tentar repetir a mesma estratégia num novo negócio sem atender às diferenças (ambiente, fatores de
sucesso, vantagens competitivas).
8. Dar prioridade à redução de custos em detrimento da exploração de oportunidades de conquista de
posições fortes em segmentos de mercado devidamente selecionados.

Avaliação da Estratégia
4 critérios:
1. Consistência
Entre áreas funcionais/objetivos e a organização requerida pela estratégia vs. Cultura da organização
2. Consonância
Resposta adequada às forças do ambiente e suas alterações
3. Vantagem (competitiva)
Está de acordo com a(s) vantagem(s) competitiva(s) da empresa?
4. Factibilidade
Está de acordo com a capacidade para resolver problemas da organização?
Existe coordenação e integração de capacidades?
É um desafio aceite e motivador do pessoal-chave?
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