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Estratégia Organizacional

Análise da 

Organização

Análise do 

Ambiente

Seleção de 

estratégias

Definição de objetivos 

estratégicos

Definição de missão e 

negócio
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Alternativas Estratégicas

Estratégias

competitivas

de Porter

Foco = estratégia de nicho ou
concentração

Produtos ou serviços

Grupos de clientes

Mercados geográficos

Diferenciação = projeção de forte identidade própria

Liderança do custo = produto ou serviço de menor preço

Estratégias 

de crescimento 

de Ansoff

Penetração no mercado = exploração de mercados existentes com 
produtos existentes

Desenvolvimento de mercado = exploração de novos mercados com 
produtos existentes

Desenvolvimento de produto = exploração de mercados existentes com 
novos produtos

Diversificação = exploração de novos mercados com novos produtos
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Alternativas Estratégicas

Estratégias

de adaptação

de Miles e Snow

Comportamento defensivo = empresas com foco estreito, altamente

especializadas. Raramente modificam sua tecnologia, estruturas ou sistemas

operacionais.

Comportamento prospectivo = Procuram novas oportunidades no mercado. 

Foco nas inovações no produto e no mercado, tendem a ser ineficientes.

Comportamento analítico = característico de organizações que atuam em dois 

mercados: um relativamente estável e o outro em processo de mudança.

Comportamento de reação = empresas que atuam em ambientes turbulentos e 

em constante mudança, mas a alta direção é incapaz de dar respostas

eficazes, a menos que forçadas pelas pressões ambientais. 



Estratégia Organizacional

Alternativas Estratégicas

Inovação Liderança do processo de criação de novos 

produtos

Oportunidade Aproveitamento de determinadas situações 

ou períodos

Estabilidade Manutenção do nível de desempenho atual

Redução de 

despesas

Diminuição de custos e eliminação de 

desperdícios

Reação Ação dependente do comportamento dos 

concorrentes

Cooperação União de forças com os concorrentes
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Matriz de Crescimento e Participação (BCG)

Participação no mercado
Grande                                                                              Pequena

Estrelas Pontos de 

interrogação

Vacas leiteiras Abacaxi

Grande

Pequena

Crescimento do 

mercado



Estratégia Organizacional

Seleção de estratégias

Acompanhamento e 

controle da estratégia

Implementação da estratégia
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Seleção de estratégias

-Quem são ou devem ser nossos clientes?

-Quais são as nossas vantagens competitivas?

-Quais são os recursos que tornam viável a nossa missão?

-Temos competências singulares?

-Devemos diversificar ou especializar-mos?

-...
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Estratégia

Operações

Planos 

Funcionais

Estrutura 

Organizacional

Políticas e Planos 

Operacionais

Marketing

Finanças

Implementação da Estratégia
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Acompanhamento e controle da estratégia

-Participação dos clientes e mercados no faturamento.

-Participação dos produtos e serviços no faturamento.

-Evolução e declínio das vantagens competitivas próprias e
dos concorrentes.

-Participação no mercado e colocação em relação aos
concorrentes.

-Evolução do faturamento.

-Grau de realização dos objetivos estratégicos.
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Balanced Scorecard
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Preparação 

do 

Plano Estratégico 

Acompanhamento 

e Controle da 

Execução

Implementação 

do 

Plano Estratégico

Reinício do ciclo de planejamento


