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o pensaMenTo esTraTégico: QUe UTilidade?
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ABSTrACT

This work tries to define the interest and the profit that organizations have 
to use, to employ and therefore to profit from considering strategic thinking 
as a daily practice, a continuous process, in order to build and develop 
knowledge and strategic actions where Privilege the dialogue, with consequent 
exchange of ideas between individuals strengthening their relations. Leaders of 
organizations face new and harsh threats that require them to be innovative, 
it is obvious that innovation has always been at the core of business, but so 
far it was not the highest of management priorities.
In a new global environment, with intense information flows, characterized by 
rapid changes and increased competition due to border elimination, product 
exchange and free trade, strategic thinking should be used in any organization 
seeking to gain competitive advantage and focus on constant improvement.
Organizations then have the challenge of developing strategic planning and 
encouraging strategic thinking, rather than undermining it, as advocated 
by Goldman (2012) in addition to the upper part of the organization show 
openness to this concept is also necessary to develop such capacity of thinking 
in all employees even at the deepest hierarchical levels.
In this work is made a comparative approach of the strategy between the 
private sector and the public sector, between the business environment and 
the military, will also be addressed each of the concepts and phases of 
organizational strategy management.

KEYWorDS: Leadership; Competition; Strategic Planning; Strategic Thinking.

rESumo

Este trabalho procura definir o interesse e o proveito que as organizações 
têm em utilizar, em empregar e por conseguinte, a lucrar ao considerarem 
o pensamento estratégico como uma prática cotidiana, um processo 
contínuo, de modo a construir e desenvolver conhecimentos e ações 
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estratégicas onde se privilegie o diálogo, com consequente troca de ideias 
entre indivíduos fortalecendo as suas relações.   
os líderes das organizações enfrentam novas e duras ameaças que os 
obrigam a ser inovadores, é óbvio que a inovação sempre esteve no cerne 
dos negócios, mas até agora não era a maior das prioridades da gestão.
Num novo ambiente global, com intensos fluxos de informação, caracterizado 
por mudanças rápidas e aumento da concorrência devido à eliminação 
de fronteiras, à troca de produtos e ao livre comércio, o pensamento 
estratégico deve ser usado em qualquer organização que procure ganhar 
vantagem competitiva e que tenha como foco uma constante melhoria.
As organizações têm então o desafio de desenvolver um planeamento 
estratégico e incentivar o pensamento estratégico, em vez de o minar, como 
é defendido por Goldman (2012) além da parte superior da organização 
mostrar abertura para este conceito é também necessário desenvolver a 
capacidade desse tipo de pensamento em todos colaboradores mesmo nos 
níveis hierárquicos mais profundos.
Neste trabalho é feita uma abordagem comparativa da estratégia entre 
o sector privado e o sector público, entre o meio empresarial e o meio 
militar, será abordado também cada um dos conceitos e fases da gestão 
estratégia organizacional. 

PALAVrAS-CHAVE: Liderança; Concorrência; Planeamento Estratégico; 
Pensamento Estratégico.

1. INTroDuÇÃo

Para se poder falar e entender o pensamento estratégico, tem de se procurar 
as origens do termo, de que forma foi evoluindo ao longo dos tempos, 
através das várias teorias dos principais pensadores neste domínio, e 
como está a ser empregue pelas mais diversas organizações no ambiente 
atual cada vez mais caracterizado por incerteza, elevada competição e 
inseridas numa envolvente cada vez mais globalizada.

Atualmente a estratégia deixou de ser unicamente a arte do comando 
militar para passar a ser a arte de controlar e utilizar os recursos de 
um país, de uma grande ou pequena organização que ao seu nível tenta 
defender os seus interesses vitais contra os seus concorrentes quer sejam 
eles reais ou potenciais num ambiente geralmente hostil.
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A literatura empresarial moderna separa a estratégia em dois conceitos: 
o primeiro, Pensamento estratégico – ligado à conceito de inovação, 
criatividade e de incentivo à troca aberta de ideias e soluções para responder 
muitas vezes aos desafios imprevisíveis enfrentados no dinamismo da 
economia atual; o segundo, o planeamento estratégico, que não é mais 
que a aplicação sistemática e lógica das estratégias definidas. Abrange 
uma ampla gama de abordagens de gestão, incluindo desenvolvimento e 
implementação de um plano estratégico organizacional. Fica evidente em 
ambas as abordagens uma ligação clara entre liderança e gestão estratégica.

Pensar estrategicamente é pensar mais amplo, em que os líderes de 
topo são responsáveis pela constante criação de uma cultura e ambiente 
organizacional, onde ideias criativas e abertas possam florescer, 
desenvolvendo a disciplina de aprendizagem e o pensamento estratégico 
tornando as organizações mais ágeis, mais preparadas para a pressão 
externa e assim obter resultados extraordinários com pessoas comuns. 

Analisemos então, se apesar das grandes diferenças logo a começar pelos 
objetivos, as desigualdades entre o meio empresarial e o meio militar 
aquando da formulação da estratégia. 

2. CoNCEITo DE ESTrATÉGIA

2.1. evolUção hisTórica

Não se pode falar em pensamento estratégico sem se abordar o conceito 
de estratégia. Este facto, que tem levado a uma discussão duradoura na 
comunidade académica (Ribeiro, 2010), É um termo com raízes militares 
que surge na Grécia antiga e etimologicamente, a palavra estratégia deriva 
do grego strategos que tem como significado a condução do exército, 
o nível mais elevado do domínio militar (Borges, 2004; Dias, 2010), 
pode-se chamar á colação ainda a palavra grega “Strategos” que significa 
general, logo na sua remota origem a palavra estratégia significava o ato 
de conduzir ou comandar os exércitos pelos generais.

Aos olhos de Sun Tzu (544 – 496 a.C) a estratégia é analisada no 
contexto da arte de fazer a guerra, sendo assim, e para se compreender a 
importância que este autor dava à guerra basta referirmos que “a guerra 
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é de suprema importância para o Estado. É uma questão de vida ou de 
morte, o caminho para a sobrevivência ou para a ruína” e “sempre que seja 
possível, a vitória sobre o inimigo deve ser alcançada através do ataque 
à sua estratégia, evitando os seus pontos fortes (Sun Tzu, 2002. p. 17).

Na obra Da Guerra Clausewitz (1831), refere a estratégia “como a arte 
de ligar os combatentes uns aos outros ou a teoria relativa à utilização 
dos empenhamentos do serviço da guerra”; a “arte de utilizar as batalhas 
para atingir os fins da guerra” (citado por Borges, 2004 e Dias, 2010). 
A estratégia sempre numa “posição de nível superior”.

Jomini na sua obra Précis de L´Art de la Guerre (1838, citado por Dias, 
2010), define a estratégia como “a arte de dirigir bem as massas no teatro 
de guerra, quer no âmbito de uma invasão de um outro país, quer na defesa 
do próprio país”, a estratégia como “arte de fazer a guerra na carta (no 
mapa), abarcando todo o teatro de guerra”, citado por Borges (2004, p. 30).

O termo estratégia entrou na linguagem dos negócios após a II Guerra 
Mundial, quando os militares começaram a discutir se alguns dos elementos 
que tinham permitido alcançar o sucesso na guerra, podiam ser aplicados 
à atividade empresarial, de forma a reconstruir e reanimar a economia 
mundial (Couto, 1988, p. 195).

Mais recentemente o Almirante Silva Ribeiro define estratégia como 
“a ciência e a arte de edificar, dispor e empregar meios de coação 
num dado meio e tempo, para se materializarem objetivos fixados pela 
política, superando problemas e explorando eventualidade em ambiente 
de desacordo” (Ribeiro, 2010, p. 22).

o termo estratégia começou a ser associado a outros contextos, quer seja 
ao desporto ou à economia deixando de se restringir às movimentações 
militares. Um desses exemplos é a associação da estratégia à economia.

A principal diferença entre a estratégia tradicional e a economia, segundo 
Coutau-Bégarie, reside no objetivo. Enquanto o objetivo da primeira é 
a destruição do inimigo, na segunda o objetivo passa pela suplantação 
da concorrência (Coutau-Bégarie, 1999). Couto afirma ainda, que apesar 
das diferenças, estratégia e economia acabam por estar interligadas, pois 
“a estratégia implica sempre atribuições e repartições de recursos, em 
que o ângulo económico não pode ser ignorado” (Couto, 1988, p. 82).
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Assistiu-se a uma evolução do conceito de estratégia que se veio a tornar 
mais global, deixando assim de estar restrito ao campo estritamente militar. 
Os autores contemporâneos apresentam conceitos mais abrangentes da 
estratégia, como aquele apresentado pelo Almirante Silva Ribeiro.

3. ANÁLISE DA CoNCorrÊNCIA

As guerras não são conflitos unicamente travados entre países, existe 
uma “guerra” que é travada diariamente no mundo dos negócios onde 
também é exigido a aplicação de estratégias em tudo iguais às militares 
que em muito contribuem para o sucesso das organizações.

o cenário de atuação e a dinâmica são as diferenças básicas entre a estratégia 
militar e as empresariais. Costuma-se dizer que se não existe concorrência, 
então não há necessidade de estratégia. As organizações “lutam” para se 
manterem vivas de modo a que o seu produto não seja substituído pela 
concorrência e aniquilado no mercado buscando incessantemente atingir 
os objetivos propostos a curto, médio ou longo prazo mantendo sempre 
uma posição vantajosa perante o opositor. A ilustração seguinte mostra-
nos uma comparação sobre o conceito de estratégia quando aplicada no 
sector privado e no sector público:

Sector privado Sector públicoDimensão

missão

• Ampla e não específica (muitas 
vezes implicitamente subentendida 
e não explicitamente definida) 

• obrigatória na base de um mandato

• Limitada (a determinados produtos 
e/ou serviços)

• Definida pela direção ou pelos 
Proprietários 

Visão

• Determinada pela política 
• Ampla e não específica 
• Muitas vezes incoerente com os 

recursos disponíveis

• Baseada na missão e na análise do 
ambiente 

• Coerente com as próprias 
possibilidades 

• Parcialmente funcional  
• Superposição de funções e política  
• Complexa

• Funcional
• Linhas claras de decisão   
• Relativamente simples

organização
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Ilustração 1: Comparação entre estratégia no sector privado e sector público.

Fonte: Pfeiffer (2000, p. 11)

Já a próxima ilustração mostra muito sucintamente uma comparação 
sobre o conceito de estratégia quando aplicada no meio empresarial e 
no meio militar:

Ilustração 2: Comparação entre estratégia no meio empresarial e no meio militar.

Fonte: freire (1996).

Por norma considera-se a concorrência como uma ameaça, para que isso 
não aconteça, em todos os setores deve-se estudar os nossos concorrentes 
diretos, devendo os líderes estar preparados para procurar saber tudo sobre 
esses mesmos concorrentes, receber informações sobre estratégias, forças, 
fraquezas e objetivos, ou seja realizar uma análise “SWOT”1. Produtos de 

Clientela
• Relações mal definidas   
• “Cliente” não visto como tal

• Limitada ao campo de operação da 
empresa 

• Relação definida através de 
compra ou contrato

Propósito de atuação
• Servir ao púbico  
• Servir à política informalmente

• Realizar lucro 
• Cumprir missão

• Não precisa ser eficiente  
• Geralmente lenta e burocrática

• Tem de ser eficiente 
• Dinâmica   

Forma de atuação

meio Empresarial meio militarDimensão

objetivo Conquista e controle de territóriosConquista e controle de mercados

Análises

Condições climáticas
Condições do terreno

Distribuição das forças
Estrutura de comando

Estudo do mercado
Estrutura da indústria
Pontos fortes e fracos

organização e liderança

Estratégia militar
Plano de Campanha

Estratégia empresarial
Plano estratégico

resultados
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hoje podem tornar-se produtos de ontem, assim sendo, outro aspeto que 
não pode ser descurado é a análise dos consumidores, tentando antecipar 
as suas carências e os seus desejos, de modo a reagir atempadamente a 
hábitos que possam vir a ser alterados,  

A noção de concorrência pressupõe a disputa entre criadores de um mesmo 
bem ou serviço com vista a angariar a maior parcela do mercado possível. 
Na época atual qualquer inovação é copiada rapidamente o que para os 
consumidores pode ser benéfico pois normalmente significa mais oferta 
a mais baixo custo, já para as empresas pode significar diminuição dos 
lucros nos investimentos em tecnologia e inovação.

A análise da concorrência aliada a uma visão de mercado é, portanto, 
uma grande ferramenta a ser utilizada pelos gestores para tornar a sua 
organização ou a sua empresa mais competitiva. 

Para isso as organizações devem atender no mínimo à estrutura desenhada 
na seguinte ilustração: 

 Ilustração 3: Prospetiva estratégia com estrutura de três níveis.

Fonte: Conway & Voros (2002).

Strategic Thinking
Generation Options

What might happen?
→

Strategic Decision Making
Making Choices

Where will we go?

Strategic Planning
Taking Action

What will we do?

Options

Decisions

Actions

→

→

→

→

→
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Se não conhecermos tudo isto, não é possível formularmos uma estratégia 
e nem sabemos por onde começar.

4. PLANEAmENTo ESTrATÉGICo

o planeamento estratégico é um processo de gestão organizacional focado 
no futuro e usado para estabelecer prioridades, concentrar recursos e 
energias, fortalecer operações de modo a garantir que todos os colaboradores 
e outros interessados estejam a trabalhar em conjunto e na direção dos 
objetivos definidos pela organização na resposta a um ambiente sempre 
em constante mudança e cada vez mais globalizado.

Basicamente resulta de um plano estratégico destinado a orientar os líderes 
e ao mesmo tempo tem como objetivo comunicar com a organização. 
É plasmado num documento onde constam as decisões tomadas, as 
linhas de ação necessárias para atingir os objetivos traçados. Pretende-se 
com isto que todos os colaboradores saibam o que se está a passar na 
organização, que “vistam a camisola” para se alinharem com o que se 
pretende alcançar minimizando assim a tão característica resistência à 
mudança e o surgimento de conflitos no seio da organização.

Este plano não é estático nem muito menos estanque, tem de estar aberto 
a alterações desde que o ambiente o justifique de modo a rapidamente 
haver um encaixe da organização ao que está a ser solicitado pelos seus 
clientes e consumidores em geral, permite também por isso ter-se um 
“feedback” do desempenho estratégico para que aquando da deteção de 
qualquer mudança se possa fazer o devido reajuste e manter um bom 
desempenho.

A equipa que intervém no planeamento estratégico deve incluir 
representantes de todas as áreas da organização para ser feito uma análise, 
uma avaliação, articulação e comunicação das ações necessárias para 
mobilizar a organização para a sua visão estratégica.

5. TomADA DE DECISÃo ESTrATÉGICA

Hoje em dia, as organizações para funcionarem convenientemente devem 
de ser tomadas decisões constantemente. o líder que as toma deve decidir 
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se toma o controlo total do processo de tomada de decisão ou se partilha 
com outros esse processo.

Existem fatores que influenciam a tomada de decisão como a personalidade 
do próprio líder que toma as decisões, a situação em que a própria 
organização se encontra e até pelos próprios pares. Em ambiente 
organizacional outras duas grandes variáveis que facilitam a vida ao líder 
na tomada de decisão são a informação e a comunicação.

O desenvolvimento das novas tecnologias e o emprego das mesmas 
tem grande impacto na velocidade, fluidez e qualidade da informação. 
A qualidade da informação que chega ao líder tem depois influência na 
qualidade das decisões que toma. Normalmente para se decidir bem é 
necessário estar na posse de dados, conhecimento e informação relevante, 
mas que normalmente estão dispersos e é ai que a comunicação e o trabalho 
em equipa desempenham um papel facilitador na tomada de decisão.  

6. PENSAmENTo ESTrATÉGICo

o pensamento estratégico é vital neste mundo de mudanças constantes, 
no entanto é constantemente esquecido pela maioria dos gestores das 
organizações que têm essa responsabilidade de diariamente identificar 
ameaças e oportunidades e instigar para o desempenho de uma alta 
performance para obter excelentes resultados.

Esta ferramenta é extremamente eficaz e valiosa, podendo ser aplicada 
tanto na nossa vida pessoal como no nosso local de trabalho e na maioria 
dos casos o pensamento estratégico falha, e falha porque acaba por se 
confundir estratégia com tática. 

A estratégia é da responsabilidade dos gestores de topo, é desenhar o 
que deve ser feito, abrange os objetivos globais numa visão macro de 
longo prazo de uma organização, define um conjunto de táticas, é no 
fundo pensar o quê.

A tática vem do grego “taktiké” e significa em sentido bélico a forma 
da disposição e manobra das forças durante o combate, em sentido lato 
é a forma hábil de orientar, é um qualquer elemento que compõe uma 
estratégia situando-se ao nível departamental das organizações. A tática 
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define um conjunto de operações (atividades ou tarefas especificas para 
atingir objetivos de curto prazo), mobilizando recursos específicos com o 
objetivo de atingir os objetivos propostos de médio prazo e é no fundo 
a habilidade de fazer.

o pensamento estratégico envolve olhar para a frente com a noção que 
as decisões tomadas neste preciso momento terão forte impacto no futuro.

o pensamento estratégico não é a mesma coisa que o pensamento critico, 
aqueles que pensam criticamente são pouco propensos a ser imaginativos 
e oportunistas, limitam-se a julgar, censurar ou reprovar aquilo que está 
a ser feito, pode quanto muito o pensamento critico ser uma parte útil 
do pensamento estratégico.

A finalidade do pensamento estratégico é a capacidade de antecipar grandes 
mudanças no mercado competitivo e identificar oportunidades emergentes.

7. CoNCLuSÕES

Devido à infinidade de fatores que interferem no desempenho e nos resultados 
das organizações, analisar os ambientes interno e externo é cada vez mais 
uma tarefa difícil e complexa pois as organizações estão sob constante pressão 
para crescer. o crescimento significa maior rentabilidade e maior retorno 
para os proprietários. O pensamento estratégico permite que um gestor tome 
decisões mais lógicas e confiantes, obriga as empresas a reconhecer que não 
podem permanecer paradas, devendo ser inovadoras em todos os sectores do 
negócio. As organizações que teimam em fazer as coisas sempre da mesma 
forma, ano após ano, geralmente acabam por perder participação no mercado 
para organizações que não têm medo de mudanças.

organizações proficientes em pensamento estratégico avaliam continuamente 
os seus pontos fortes e fracos em comparação com os principais concorrentes. 
Procuram o momento certo e os melhores meios para investir contra 
concorrentes mais fortes e com maior capital por intermédio de análises 
criticas para poderem melhorar os produtos ou serviços que oferecem 
com a melhor imagem do mercado.

A diferenciação na oferta é um ponto fulcral da gestão estratégica tendo 
sempre na mira a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores 
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quer as organizações sejam públicas ou privadas. Na abordagem comparativa 
da estratégia entre o meio militar e o meio empresarial verifica-se que 
que este último sofre influência do anterior aquando do desenvolvimento 
da suas estratégias apesar de no meio militar não existir clientes com a 
verdadeira acepção da palavra, nem as estruturas das organizações são 
tão fortemente hierarquizadas como a militar. 

De referir por último que no meio militar a estratégia passa sempre por 
atacar o inimigo, já no meio empresarial deve-se entrar no mercado 
evitando mercados já dominados ou que se preveja baixo rendimento 
e depois de se afirmarem, se possível, comprar o próprio concorrente.
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