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Objetivos Principais da 
Disciplina: 
  

Proporcionar aos alunos 

conhecimento dos fundamentos da 

Estratégia Empresarial e  

Capacidade de implantação do 

BSC em uma empresa. 
 



Fixar as seguintes questões. 

  
1. O que é uma empresa. 

2.  A quem ela deve proporcionar benefícios.  

3. O que é uma missão empresarial. 

4. O que é uma visão empresarial 

5. O que é estratégia empresarial 

6. O que é estratégia competitiva 

7. Quais são as 05 forças de mercado. 

8. O que é uma competência essencial.  

9. Quais as 03 estratégias competitivas genéricas.  

10. Para que serve o Balanced Scorecard.  

11. Quais as 04 perspectivas do Balanced Scorecard. 
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Significados  

e  

Conceitos 



Alguns Significados de Estratégia 
 

* Posicionamento no mercado 

* Essência (espírito) da organização 

* Caminho para alcance dos objetivos 

* Arte, ao invés de ciência 

* Uma ciência da administração 



Estratégia, Conceitos e Debates Fundamentais  
 

* POSICIONAMENTO NO MERCADO: 5 FORÇAS 

* 3 ESTRATÉGIAS GENÉRICAS DE PORTER  

* COMPETÊNCIA ESSENCIAL DE PRAHALAD 

* DINÂMICA DE PRAHALAD 

* 5 Ps DE MINTZBERG 

* COMO SÃO ELABORADAS: DELIBERADAMENTE OU DE FORMA 

EMERGENTE? 

* QUEM É O ESTRATEGISTA?  



Principais Pensadores 

e 

Suas Contribuições 
 



A contribuição de Michael Porter 
 

* Mapeou as 5 forças do Mercado (fornecedores, 

clientes, concorrentes, bens substitutos, barreiras de 

entrada e saída).       

* Defendeu que as empresas devam se posicionar no 

mercado escolhendo uma das 3 estratégias 

genéricas (menores preços, diferenciação, enfoque). 

* Estratégia prescritiva, desenvolvida 

deliberadamente, por meio de um processo de 

formulação seguido de implementação.  

    



A contribuição de C. K. Prahalad  
 

* Empresas competem por um lugar ao sol no futuro. 

* Antever o mercado do futuro é essencial.       

* As empresas devem desenvolver, através de um 

processo dinâmico de aprendizado, Competências 

Essenciais (únicas, inimitáveis, valiosas).  

    



A contribuição de Henry Mintzberg 

 

* Desafiou os enfoques prescritivos e „racionais‟ de Porter. 

* Desafiou o modelo formulação-implementação e focou na 

formação da estratégia. 

* Estratégia pode emergir (EMERGENTE, INTUITIVA) como resposta ao 

contexto ou pode ser introduzida, deliberadamente, por meio de um 

processo de formulação seguido de implementação (DELEBERADA, 

PLANEJADA)  

* ”Estratégia é uma dessas palavras que as pessoas definem de um 

jeito e usam de forma diferente”. 

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

(oportunidades de mercado –fatores externos), do presente e do 

passado  (competências empresariais – fatores internos)”  

    



As 10 Escolas  

do Pensamento 

Estratégico 



 

 

História 
Formulação de estratégia como um 

processo de transformação 
Escola de Configuração 

? 

Biologia 
Formulação de estratégia como um 

processo reativo 
Escola Ambiental 

Antropologia e 

Sociologia 

Formulação de estratégia como um 

processo coletivo 
Escola Cultural 

Ciência Política 
Formulação de estratégia como um 

processo de negociação 
Escola de Poder 

Teoria do Caos 
Formulação de estratégia como um 

processo emergente 
Escola de Aprendizado 

Psicologia 
Formulação de estratégia como um 

processo mental 
Escola Cognitiva 

Economia 
Formulação de estratégia como um 

processo visionário 
Escola Empreendedora 
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Economia 
Formulação de estratégia como um 

processo analítico 
Escola do Posicionamento 

Teoria dos Sistemas 
Formulação de estratégia como um 

processo planejado e formal 
Escola do Planejamento 

Engenharia e 

Arquitetura 

Formulação de estratégia como um 

processo de concepção 
Escola do Design 
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Principal Ciência Lógica Estratégica Escola de Pensamento 

        Escolas do Pensamento em Estratégia 


