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”Estratégia é uma 
dessas palavras 
que as pessoas 
definem de um 
jeito e usam de 
forma diferente”   



“O segredo para a 
criação de uma 
estratégia é a 
conexão íntima 
entre pensamento 
e ação”    



“A criação de uma 
estratégia, requer 
uma síntese natural 
do futuro 
(oportunidades de 

mercado),  
do presente e do 
passado (capacidades 

empresariais)”    



Estratégias 
Deliberadas ou 

Emergentes 



Estratégias podem se 
formar assim como 
ser formuladas...  

• Estratégia Deliberada (formuladas) 

• Estratégia Emergente (formadas) 



Uma Estratégia 
Deliberada é... 

* Desenvolvida em processos 
intencionais e formais.  
* Bloqueia a criatividade e a 
aprendizagem. 



Uma Estratégia 
Emergente ... 

* Surge sem que haja um 
intenção definida e emerge 
gradativamente de ações e 
experiências da organização. 
 
* Favorece a criatividade e a 
aprendizagem. 



O estrategista... 

Visão clássica: planejador ou visionário, 
detentor de muito conhecimento. 

 

Visão adicional de Mintzberg: 
reconhecedor de padrões, 
descontinuidades, detentor de sabedoria, 
em constante aprendizagem, um learner,  
que gerencie processos onde estratégias 
podem emergir ou ser deliberadas. 



O estrategista é 
comparável a um 
artífice! 

Sua mente está sempre em sintonia 
com suas mãos...  
 

Deve ter conhecimento de seu 
trabalho, de suas capacidades e de 
seus mercados...  



Na prática... 

* Todo processo de formulação 
de estratégia possui a conjugação 
de aspectos deliberados e 
emergentes... 

* Nenhuma dessas 2 formas 
consideradas em sue extremo faz 
sentido... E sequer existem... 

 



Não há estratégia puramente 
deliberada nem puramente 
emergente, pois não há 
estrategista com a capacidade de 
prever tudo que venha a 
acontecer... nem dotado de 
flexibilidade ao ponto de deixar 
as coisas acontecerem ao acaso 
abdicando de qualquer forma de 
controle. 



Não há uma forma ideal para 
formulação da estratégia...  
 
 
“As Estratégias crescem como 
ervas em um jardim... E 
tornam-se organizacionais 
quando tomam forma 
coletiva” 



As estratégias mais 
eficazes conjugam deliberação 

e controle com flexibilidade e 
aprendizagem organizacional, 
reconciliando as forças antes 

tidas como antagônicas de 
estabilidade e mudança. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclos Estratégicos 
AS EMPRESAS em geral preferem momentos de 

estabilidade (lenta mudança evolutiva) nos 
quais alcançam sucesso pelo aproveitamento 

de estratégias que já possuem...  
mas... O mundo continua em mutação... 

E quando a orientação estratégica da empresa 
perde sua sintonia com o ambiente... 

deve acontecer uma revolução estratégica, 
durante a qual a organização rapidamente 
altera seus padrões estabelecidos para se 

readequar ao ambiente e partir para uma nova 
fase de estabilidade.  

 


