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Estratégia: é a arte militar de planejar e executar movimentos e operações de tropas, navios
e/ou aviões, visando a alcançar ou manter posições relativas e potenciais bélicos favoráveis a
futuras ações táticas sobre determinados objetivos;

Tática: trata-se das ações mais imediatas, ao dispor os meios e conduzir os processos para
alcançar os objetivos estratégicos;

Gerenciamento estratégico: técnica na qual se prepara e aplica os meios e se especifica os
cursos de ação, consideradas as forças e fraquezas de uma organização e as oportunidades e
ameaças do ambiente para alcançar e manter os objetivos fixados.

A Organização no Gerenciamento 
Estratégico

Visão Estratégica
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Visão Estratégica
Estratégias e Projeto
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Características das mudanças decorrentes da globalização:

• Dificilmente elas são localizadas, ou seja, elas são globais;

• São muito rápidas, muitas vezes impossibilitando a prevenção e a demora às
adaptações pelas empresas.

Para adaptar às novas situações, são necessárias novas soluções, ou seja, inovar, criar,
normalmente traz resultados diferentes e uma chance maior de acerto.

Visão Estratégica: Estratégias e 
Projeto
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Estratégias setoriais: são estratégias de negócio, cuja execução determinam ações e
distribuem os recursos em cada produto e/ou serviço.

Quatro estratégias genéricas aplicáveis a qualquer produto e/ou serviço, organização e
mercado:

• Liderança de custos: a vantagem é oferecer produtos e/ou serviços com atributos
aceitáveis a baixo custo unitário aos clientes sensíveis a preço;

• Diferenciação: oferecer produtos e/ou serviços de características únicas ou com
atributos singulares ou marcantes aos clientes relativamente insensíveis a preço;

• Enfoque em custos: utiliza-se de condições que proporcionam baixo custo; dirigido a
um nicho específico, pode-se dispensar alguns atributos;

• Enfoque em diferenciação: destinado a uma parcela específica de mercado que
necessita de um produto e/ou serviço diferenciado;
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Estratégias corporativas: são estratégias de negócio para a atuação em diversos
mercados, ou seja, estratégias voltadas para fora da organização e que determinam as
ações e distribuem os recursos, selecionando os produtos e/ou serviços (MIX).

Aplicam-se às organizações que possuem vários produtos e/ou serviços e unidades de
negócios, como a seguir:

• Estratégias integrativas (processo de incorporação);

• Estratégias intensivas;

• Estratégias através das diversificações;

• Estratégias defensivas.

Vejamos ....
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Estratégias corporativas:

Estratégias integrativas (processo de incorporação): podem ser:

• Integração avante, como aquisição ou controle para frente, distribuidores,
atacadistas etc.;

• Integração para trás, como aquisição ou controle para trás, fornecedores; ou
integração horizontal, como aquisição ou controle de competidores, economia
de escala, integração de recursos e competências.
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Estratégias corporativas:

Estratégias intensivas: têm como finalidade melhorar o poder competitivo, mantendo os
mesmos produtos; como exemplo,

• Tem a penetração de mercado, através do aumento de market share (participação de
mercado do produto), com aumento de produção, campanhas de marketing etc.

• O desenvolvimento de mercado, realizado através da expansão da atual área de
mercado, utilizando os mesmos produtos e/ ou serviços em outras regiões através de
parceria, franquia etc.

• O desenvolvimento de produto, cujo objetivo é o aumento de vendas através da
melhora, modificação e/ou atualização dos produtos e/ou serviços já existentes.
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Estratégias corporativas:

Estratégias através das diversificações: através da introdução de novos produtos e/ou
serviços, além dos existentes, temos:

• Diversificação concêntrica - os novos produtos e/ou serviços têm relação com os
existentes.

• Diversificação horizontal - os novos produtos e/ou serviços não têm relação com os já
existentes.
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Estratégias corporativas:

Estratégias defensivas: através das quais as empresas posicionam-se ante a situações
críticas e de risco. Temos:

• A joint venture, que se caracteriza como uma parceria ou associação com a finalidade
de aproveitar uma mesma oportunidade;

• A reestruturação ou redução de ativos ou diminuição de investimentos, na qual as
empresas procuram investir em competências básicas e essenciais tentando reverter a
posição desfavorável e a concordata, falência ou liquidação, que é uma posição de
extrema defesa que visa à realização do ativo da empresa em dissolução.



Prof. Jorge Augusto Costa
11

Objetiva formular, implementar e avaliar as ações para atingir os objetivos de longo prazo,
relativos a seus produtos, mercado, clientes, concorrentes, sociedade.

Na sua formulação, analisa o ambiente externo e identificar as ameaças e as oportunidades,
ou seja, circunstâncias desfavoráveis e favoráveis.

No ambiente organizacional, analisa as partes interessadas, os competidores e as cinco forças
competitivas:

• Rivalidade entre competidores;

• Novos competidores potenciais;

• Produtos substitutos;

• Poder de barganha de fornecedores;

• Poder de barganha de clientes.

Vejamos ......

Processo de Gerenciamento 
Estratégico
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No ambiente organizacional, 
analisa as partes interessadas, os 
competidores e as cinco forças 
competitivas: Rivalidade entre 

competidores; Novos competidores 
potenciais; Produtos substitutos; 

Poder de barganha de 
fornecedores; Poder de barganha 

de clientes.  

Vejamos ......

Processo de Gerenciamento 
Estratégico
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1. Rivalidade entre competidores: empresas disputam o mesmo mercado, competição por
preços, inovação e diferenciação de produtos;

2. Novos competidores potenciais: são os entrantes; é importante estudar o risco e a
ameaça de diminuição do participação de mercado (market share);

3. Produtos substitutos: existe a ameaça de deslocamento de produtos existentes (atuais)
por outros;

4. Poder de barganha de fornecedores: caracteriza-se pelo poder dos fornecedores face à
diversificação de compradores;

5. Poder de barganha de clientes: caracteriza-se pelo poder dos clientes frente a produtos
padronizados e sem grandes diferenças.

Realizar, também, a avaliação interna da organização em seus vários departamentos, ou
seja, identificar as forças, que são a capacidade com a qual a empresa obtém resultados
satisfatórios, e as fraquezas, as quais levam a resultados insatisfatórios.

Processo de Gerenciamento Estratégica:
5 Forças Competitivas
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Formação de Estratégia
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Toda e qualquer organização necessita estabelecer os objetivos de longo
prazo, os chamados objetivos permanentes, que devem preceder a
formulação da estratégia.

Normalmente, cobrem períodos de 2 a 5 anos, devem ser coerentes com a
missão e expressos em termos quantitativos, prazos definidos, exequíveis e
desafiadores.

Devem garantir uma vantagem competitiva frente aos concorrentes e obter
ganhos acima da média às partes interessadas.

Processo de Gerenciamento 
Estratégico
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Processo de Gerenciamento 
Estratégico
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Objetivos e Planos de Curto  Prazo

Processo de Gerenciamento Estratégico

Após os objetivos de longo prazo, é necessário formular os
objetivos e planos de curto prazo, os quais são segmentados a
partir do primeiro e devem ser bem definidos e quantificados.

Para serem implantados, é necessário fazer projetos
específicos (planos de curto prazo), sendo priorizados
conforme as necessidades.

No plano operacional, que é o conjunto de objetivos de curto prazo mais os projetos e/
ou operações específicas, a avaliação é conduzida pela gerência administrativa e gerência
operacional, para que a organização atinja os objetivos previamente traçados.
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Processo de Gerenciamento 
Estratégico
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Processo de Gerenciamento Estratégico:
Após Implantação: Avariar, Revisar e Corrigir

Avaliar e revisar o desempenho da avaliação frente à estratégia implantada.

Essa avaliação deve verificar se a estratégia
adotada está em conformidade com os
objetivos estabelecidos e, também, como
está a avaliação dos resultados dos
projetos em relação aos objetivos visados e
avaliar a execução dos projetos, ou seja,
verificar se o foco dos projetos está
ajustado para os respectivos objetivos.
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Processo de Gerenciamento Estratégico:
Após Implantação: Avariar, Revisar e Corrigir

Realizar, também, as medidas corretivas em
relação aos resultados, como previsto nos
planos, e a inclusão das experiências
adquiridas no acervo dos conhecimentos da
organização.



Prof. Jorge Augusto Costa
21

Processo de Gerenciamento Estratégico:
Após Implantação: Avariar, Revisar e Corrigir

Por último, existe a retroalimentação
(feedback), ou seja, todas as informações
obtidas durante as atividades devem ter
ações rápidas, promovendo medidas
corretivas quando necessárias, e os processos
falhos ou não devem ser registrados para
consultas, melhoramentos e emprego em
futuras considerações no processo do
gerenciamento estratégico.
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Processo de Gerenciamento Estratégico
Esquema Geral da Gerência Estratégica
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1. Qual o cenário, do mundo em que vivemos, responsável pelas mudanças de atitude na
forma de trabalho das principais empresas multinacionais?

2. O objetivo principal do gerenciamento dos interessados no projeto é:

a) Identificar todos os usuários potenciais do projeto, para assegurar a análise
completa dos envolvidos.

b) Evitar críticas ao projeto, desenvolvendo uma lista de respostas para conhecer as
opiniões dos envolvidos.

c) Ser proativo na redução das atividades que podem afetar o projeto adversamente.

d) Criar um ambiente um ambiente de “boa vontade” para o caso de aumento do
prazo e do custo.

3. Qual a importância do gerenciamento estratégico para uma organização?

4. Quais são as diferenças entre as estratégias setoriais e as corporativas?


