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TÍTULO  : Estratégias genéricas segundo as escolas de planejamento estratégico. 
 
 
RESUMO:   
  O artigo desenvolve uma comparação das escolas do pensamento sobre a formulação de 
estratégias propostas por Mintzberg (2000) e relaciona com outros autores que desenvolveram 
as Estratégias Genéricas. Foram comparadas as Estratégias Genéricas de Fischmann e 
Almeida, Zaccarelli e Fischmann, Porter, Ansoff e Henderson (modelo BCG).  
 
Na comparação observa-se que apenas as escolas denominadas de  prescritivas por 
Mintzberg, que englobam as escolas de Design, Planejamento e Posicionamento, é que são 
passivas de utilizar as estratégias genéricas. 
 
As estratégias genéricas são apresentadas de forma semelhante entre os autores comparados, 
mas com cobertura de forma diferenciada.      
 
 
I) INTRODUÇÃO 
 
  O artigo nasceu de uma pesquisa sobre estratégias, escolas de formulação de estratégias, 
modelos de empresas e estratégias genéricas. Entende-se que o cerne do planejamento 
estratégico é a  elaboração das estratégias. Seria fascinante poder visualizar, entender e 
representar o processo de criação e ação dos principais líderes da empresa. Compreender 
como as organizações podem pensar, aprender e agir, pois para muitos autores as empresas 
tem vontade própria, muitas vezes independente da visão do líder formal. 
 
  A literatura específica sobre o tema é grande, densa e consistente. Faz-se obrigatório a 
leitura dos principais textos em administração estratégica e planejamento estratégico. No 
entanto, é fundamental ler textos correlatos, estratégias de guerra, economia das empresas, 
ecologia, teoria dos jogos, teoria do caos, psicologia do indivíduo e grupo. Todos podem 
contribuir, com a abertura da mente do leitor para uma grande gama de abordagens sobre a 
formulação de estratégias na vida, na guerra, e por fim, na empresa. Neste contexto, a 
literatura torna-se rica e vasta, consequentemente, humanamente impossível de ser visitada 
completamente, mas entendemos que mantivemos um contato estreito com as obras clássicas, 
consagradas, que garantem a segurança para abordar os temas, e obras emergentes que trazem 
novos conceitos ou novo enfoque. 
 
  Importante salientar a constante produção da literatura sobre administração estratégica e 
notar a evolução do pensamento dos principais autores, ao longo do artigo, este assunto será 
tratado. 
 
  De forma resumida, apresentamos os principais temas abordados neste artigo. Inicia-se com 
a abordagem sobre o conceito de estratégia, logo a seguir, as escolas do pensamento 
estratégico, suas principais características, seus modelos básicos e principais conceitos. Após 
este tema divergente, o assunto converge para a abordagem sobre estratégias genéricas e os 
autores apresentam uma seqüência de atividades para formulação de estratégias alternativas.  
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II) ESTRATÉGIAS 
 
  A palavra estratégia tem origem na língua grega, strategos, que significa chefe do exército 
(Fischman e Almeida, 1991). Na arte da guerra ou nas batalhas do dia a dia das empresas, a 
estratégia tornou-se de uso corrente e prática ambígua. A prática pode ter sido afetada pela 
exacerbação da teoria no trato da questão. 
 
  Como um mergulho no clássico A arte da guerra (Sun Tzu, 1995), explorando as nuances 
psicológicas de conceitos e práticas, e vivendo as imagens, temos: 
“As vitórias dos bons guerreiros não são notadas pela esperteza e pela coragem. Suas vitórias 
na batalha não são um golpe de sorte. Suas vitórias não são golpes de sorte porque eles se 
posicionam onde com certeza vencerão, impondo-se sobre os que já perderam.”. 
 
  Voltando aos tempos modernos. No texto de Ansoff (1977), temos: 
“Uma empresa dever ter um campo de atuação bem definido e uma orientação de 
crescimento, e que os objetivos por si sós não atendem a essa necessidades, sendo exigidos 
regras de decisão adicionais para que a empresa possa ter um crescimento ordenado e com 
lucros.” 
 
  Continuando as citações sobre o significado da palavra estratégia. No texto de Porter (1991), 
temos: 
“A estratégia competitiva são como ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição 
defensável em uma indústria, para enfrentar com sucesso as cinco forças competitivas e, 
assim, obter um retorno sobre o investimento maior para empresa.”. 
 
  Não se pode deixar de mencionar o texto dos principais autores da referência bibliográfica. 
Extraído do texto de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), temos: 
“estratégia é uma direção, um guia ou curso de ação para o futuro, um caminho para ir daqui 
até ali.” 
 
  Na figura 1, os autores apresentam uma concepção sobre o processo de formulação e 
implementação de estratégias. No mundo imaginário de cada pessoa a estratégia é concebida 
(seta 1), a intenção é atingir o alvo no mundo real (seta 4), causar uma ação ou reação nos 
produtos, mercados, concorrentes, clientes, fornecedores e governo, mas nem sempre acerta-
se o alvo (seta 3 e seta 6) ou  se acerta, falta precisão ou intensidade (seta 5). Para tentar 
acertar o alvo é preciso elaborar e implementar o planejamento estratégico, eis o filtro, muitas 
idéias acabam no campo da imaginação ou a realidade acaba refletindo-as de volta, podendo 
ser repensadas e melhoradas (seta 2), eis o aprendizado, e a máxima é: tente outra vez. 
 
  Numa organização, nem sempre o líder consegue implementar suas idéias. A inércia por 
parte dos funcionários, as estratégias ruins, e muitas outras coisas podem atrapalhar. Muitas 
estratégias emergem na organização ao longo do processo de elaboração e implementação das 
estratégias. Portanto, o processo deve ser deliberado e emergente, por etapas e contínuo, 
individual e coletivo, ou seja, é preciso encontrar o modo mais adequado às condições  
específicas da organização.  
 
  Vale atentar a compulsão humana de mudar, que nem sempre é para melhor. Alcançada a 
posição competitiva e diferenciada, na maioria das vezes, é melhor desfrutar. Importante é 
tentar maximizar os ganhos nos períodos de estabilidade e minimizar os desgastes nos 
períodos de mudanças da organização. 
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Figura 1- processo de formulação e implementação de estratégias. 
 
 
III) ESCOLAS DO PENSAMENTO ESTRATÉGICO 
 
  O livro Safári de estratégia – um roteiro pela selva do planejamento estratégico dos autores 
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), importante fonte bibliográfica deste artigo, divide o 
pensamento sobre a formulação de estratégias em dez escolas e para cada qual apresenta 
modelos básicos de planejamento estratégico, premissas, crítica, avaliação do contexto e da 
contribuição da escola no cenário do pensamento estratégico. Com uma bibliografia de 
aproximadamente 400 títulos, os autores classificaram as principais idéias do planejamento 
estratégico em dez escolas divididas em três grupos: 
 
a) grupo das escolas prescritivas 
- escola do design                - formulação de estratégia como um processo de concepção. 
- escola do planejamento     - formulação de estratégia como um processo formal. 
- escola do posicionamento - formulação de estratégia como um processo analítico. 
 
b) grupo das escolas descritivas 
- escola empreendedora - formulação de estratégia como um processo de visionário. 
- escola cognitiva           - formulação de estratégia como um processo mental. 
- escola de aprendizado - formulação de estratégia como um processo emergente. 
- escola do poder           - formulação de estratégia como um processo de negociação. 
- escola cultural             - formulação de estratégia como um processo coletivo. 
- escola ambiental          - formulação de estratégia como um processo reativo. 
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c) grupo das escolas integrativas 
- escola de configuração - formulação de estratégia como um processo de transformação. 
 
  Os grupos foram criados para separar as escolas de natureza distinta. As escolas descritivas 
são mais preocupadas em como as estratégias devem ser formuladas, menos preocupadas de 
como as estratégias são formuladas. A escola de design, a mais influente dentre as escolas, 
entende a formulação de estratégias como um processo de desenho informal, um processo de 
concepção. As estratégias brotam, são concebidas após uma análise dos pontos fortes e fracos 
da organização, e avaliação das oportunidades e ameaças do ambiente. 
 
  As escolas prescritivas são mais preocupadas com a descrição do processo de formulação 
das estratégias, consideram os aspectos específicos do processo. A escola de aprendizado 
dentre as escolas descritivas é a de maior contribuição em publicações e é a atual coqueluche 
das organizações, entende a formulação das estratégias como um processo emergente. Dada a 
complexidade do ambiente, as estratégias devem emergir a medida que a organização se 
adapta e aprende com a situação atual. 
 
  Por fim, o grupo das escolas integrativas, é composto, atualmente, por apenas uma escola. A 
escola de configuração, isolada por integrar os conceitos das escolas antecessoras, entende a 
formulação das estratégias como um processo de transformação da organização através das 
configurações, que a organização assume ao longo do tempo. 
 
  O conceito de estratégias genéricas originou-se e desenvolveu-se junto as escolas de 
natureza prescritivas. Onde o processo de formulação de estratégias deve ser deliberado, 
consciente, controlado, analítico e formal. Portanto, para cada escola prescritiva, apresenta-se 
uma abordagem inicial, um modelo de formulação de estratégias, principais conceitos e 
estratégias genéricas.  
 
 
1) Escola do Design  
 
  A escola do design é a mais influente escola de formação de estratégias, conseguiu canalizar 
as principais idéias na sua base literária. Conceitos como SWOT (Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) - análise de pontos fortes e fracos da organização e avaliação de 
oportunidades e ameaças do ambiente da organização são elevadamente difundidos entre 
acadêmicos, consultores e administradores em geral. 
 
  O modelo básico da escola do design, ilustrado na figura 2,  é composto  pelas partes: 
a) Avaliação interna: análise dos pontos fracos e fortes da organização, elaboração de análise 

comparativa com as principais organizações referências de excelência nas atividades 
analisadas. 

b) Avaliação externa: análise das ameaças e oportunidades do ambiente onde a organização 
atua ou pretende atuar. 

c) Valores gerenciais e responsabilidade social: mais dois ingredientes valorosos para o 
processo de criação das estratégias, conduzem e selecionam o processo. 

d) Criação de estratégia: o ato criativo, o principal executivo deve em posse das avaliações e 
valores da organização fazer brotar de forma simples, informal e específica as alternativas 
estratégicas para a organização. 
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e) Avaliação e escolha da estratégia: após a elaboração das estratégias alternativas, as 
mesmas devem ser avaliadas e uma estratégia deve ser escolhida de cada grupo 
alternativo, o processo deve garantir que o conjunto de estratégias seja consistente com 
objetivos e políticas da organização, consonante com o ambiente externo, garantir 
vantagem competitiva e viável de ser implementado. 

f) Implementação da estratégia: após a formulação total das estratégias estas podem ser 
implementadas, reafirmando a  dissociação entre pensar e agir, ou seja, diagnosticar, 
prescrever e agir. 

 

 
Figura 2- modelo básico da escola do design. 
Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000). 
 
  Resumo dos principais conceitos da escola do design: 
1) A formação da estratégia deve ser um processo deliberado de pensamento consciente. 
2) O estrategista é o executivo principal. 
3) As estratégias devem ser únicas, resultado de um  processo da análise específica da 

situação da organização, ser explícitas e simples para garantir a compreensão de todos os 
envolvidos. 

4) O processo de formação de estratégia deve ser simples, informal, objetivo e não contínuo, 
a formação deve ter início, meio e fim, não é um processo contínuo ou incremental, deve 
converter-se para implementação e assim garantir o controle por uma única pessoa, o 
executivo principal. 

5) A implementação deve ser iniciada apenas após a completa formulação das estratégias, o 
modelo deve seguir a ordem dos processos, diagnóstico, prescrição e implementação, 
separação entre os processos de formulação e implementação. 

 
  Estratégias Genéricas: 
  As estratégias nesta escola irão servir para reduzir ameaças e aproveitar oportunidades em 
relação à avaliação externa e tirar proveito dos pontos fortes e reduzir os pontos fracos em 
relação à avaliação interna. No primeiro caso as estratégias estarão procurando a eficácia e no 
segundo a eficiência. 
  Tomando-se a matriz de crescimento de Ansoff como exemplo, temos que as estratégias de 
expansão no mesmo produto, denominadas de penetração no mercado e desenvolvimento de 
mercados procuram a sinergia de produção que leva a um aumento da eficiência da empresa. 
Já quando se tem um novo produto no mesmo mercado, a procura é sobretudo pela eficácia, 
embora exista uma sinergia por estar situado no mesmo mercado. Porém quando acontece a 
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diversificação é que a procura pela eficácia é mais presente, pois não existe a sinergia de 
mercado e nem a sinergia de produto. 
    
  Entre os autores clássicos, Ansoff é o primeiro a abordar o assunto de estratégia genérica 
com as quatro componentes do seu vetor de crescimento, ilustradas na figura 3. 
 
  Segundo Ansoff (1977), a empresa dentro de uma indústria restringe a sua posição em 
termos de produtos e mercados e tenta obter vantagem competitiva. Então, Ansoff define 
vetor de crescimento como elo comum, relação entre produtos e mercados presentes e futuros, 
que permite perceber a direção na qual a empresa está avançando, assume as seguintes 
componentes: 
 
a) Penetração no mercado, denota uma direção de crescimento por meio do aumento da 

participação relativa da empresa nas suas linhas correntes de produtos e mercados. 
b) Desenvolvimento de mercados, a empresa busca novas missões para os seus produtos 

atuais. 
c) Desenvolvimento de produtos, representa o processo pelo qual a empresa cria novos 

produtos para substituir os já existentes. 
d) Diversificação, a empresa busca novos produtos e novas missões. 

 
Figura 3- componentes do vetor de crescimento. 
Fonte: Ansoff (1977). 
 
  Mas mesmo Ansoff dobrou-se as mudanças do mundo real, conforme relata no livro A nova 
estratégia empresarial (1990), uma nova compilação do livro Estratégia empresarial (1977):  
“Com a perspectiva proporcionada por vinte anos de experiência, fica evidente uma descrição 
algo mais complexa das alternativas para o vetor de crescimento.”. 
 
  A figura 4, mostra as três dimensões que a empresa pode utilizar para definir a direção e 
amplitude futura de suas atividades: 
a) Necessidade do mercado, representa as necessidades do mercado atual ou no qual 

pretende atuar. 
b) Tecnologia do produto ou serviço,  representa as tecnologias atuais ou as que pretende 

utilizar. 
c) Geografia de mercado,  define as regiões nas quais a empresa atua ou pretende atuar. 
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Figura 4- dimensões do vetor de crescimento geográfico. 
Fonte: Ansoff (1990). 
 
  Assim, Ansoff (1990) define dois tipos correlatos de estratégia para caracterizar a direção de 
desenvolvimento estratégico da empresa: 
a) Estratégia de carteiras, preocupa-se com o conjunto de áreas de negócio nas quais a 

empresa pretende operar. 
b) Estratégia competitiva, preocupa-se com o modo como a empresa terá sucesso em cada 

área escolhida. 
 
  Estratégia de carteira (ver figura 5): 
a) Diversificação, mudança dos negócios atuais permanecendo no mesmo ambiente 

geográfico. 
b) Internacionalização, mudança do ambiente geográfico podendo haver mudança ou não 

dos negócios, ou seja, mudança dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa ou 
mudança ou não das necessidades deste novo mercado. 

 

 
Figura 5- alternativas de diversificação e internacionalização. 
Fonte: Ansoff (1990). 
 



                                                                                                                                                                 06/03/06 
                                                                                                                                                                 8 

Estratégia competitiva: 
a) Estratégia de maximização da participação no mercado, aumento da participação relativa 

da empresa nas linhas correntes de produtos e mercados. 
b) Estratégia de diferenciação de produto e serviço, a empresa diferencia o desempenho dos 

produtos ou serviços em relação aos oferecidos pelos concorrentes. 
c) Estratégia de diferenciação de mercado, a empresa  cria uma imagem distinta para seus 

produtos ou serviços nas mentes dos clientes em potencial. 
d) Estratégia de crescimento, a empresa garante seu crescimento futuro sem esperar que o 

mercado proporcione oportunidades, postura agressiva, expansão territorial, obsolescência 
artificial de seus produtos. 

 
 
2) Escola do Planejamento 
 
  O planejamento estratégico, desde a década de 70, tornou-se um imperativo para maioria dos 
administradores, a tendência em administração era a formalização, a vez da quantificação 
maciça. Assim, a escola de planejamento surgiu, incorporando a maioria dos conceitos da 
escola de design, distinguindo-se basicamente no processo de criação das estratégias. A 
escola de planejamento entende que a análise pode fornecer a síntese, ou seja, durante a 
execução formal dos processos obtêm-se, automaticamente, as estratégias. 
 
  O modelo básico da escola do planejamento, ilustrado na figura 6, é composto  pelas partes: 
a) Fixação de objetivo, formalizar, decompor e quantificar o máximo possível as metas da 

organização. 
b) Auditoria externa, avaliar as condições externas e internas da organização, importante é a 

previsão das condições futuras, prever e preparar, análise de cenários e outras técnicas 
para análise de fatores externos. 

c) Auditoria interna, avaliar pontos fortes e fracos da organização, etapa sujeita a intensa 
decomposição. 

d) Avaliação da estratégia, neste estágio, a escola do planejamento produziu vasta literatura, 
técnicas de análise financeira, cálculo de retorno sob o investimento, análise de riscos, 
curva do valor, valor para os acionistas e outras. 

e) Operacionalização da estratégia, a etapa mais detalhada do modelo, após a formulação das 
estratégias, um processo fechado e convergente, inicia-se a implementação que sofrerá a 
máxima decomposição em hierarquia de  diferentes níveis. 

f) Programação do processo, elaborar programa  e cronograma de execução de todas as 
etapas do processo. 
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Figura 6- modelo básico da escola do planejamento. 
Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000). 
 
 
Resumo dos principais conceitos da escola do planejamento: 
1) A formação da estratégia deve ser um processo controlado e consciente. 
2) A responsabilidade total sobre o processo é do executivo principal, mas a execução do 

processo é da equipe de planejamento. 
3) As estratégias surgem prontas deste processo, a análise fornece a síntese. 
4) As estratégias devem ser explícitas para que possam ser implementadas através da atenção 

detalhada a objetivos, orçamentos, programas e planos operacionais. 
 
Estratégias Genéricas: 
  Esta escola é uma decorrência da escola de design, mas com ênfase na análise e 
formalização, o que implica que esta escola leva as estratégias mais voltadas para a 
maximização da eficiência pelo cálculo de retorno de investimento e curva de experiência. As 
estratégias genéricas decorrentes desta escola são aquelas voltadas, principalmente, para a 
sinergia operacional, quando encontra-se exemplos de integração vertical e horizontal visando 
a sinergia de processo de produção e de mercado. 
 
 
3) Escola de Posicionamento 
 
  Mesmo aceitando amplamente os conceitos das escolas de design e planejamento, a escola 
de posicionamento tem fundamental importância no cenário do pensamento estratégico, pois 
acrescentou substância ao modelo da escola do design e as abordagens genéricas da escola do 
planejamento, elevou as estratégias a um plano de destaque, tanto ou mais que o destaque 
dado, anteriormente, ao processo de formulação. 
 
  A gama de modelos e abordagens sobre formulação de estratégias nesta escola é grande, 
desde máximas militares, táticas de guerra, matriz de crescimento - participação (Boston 
Consulting Group - BCG), curva de experiência (BCG), Profit Impact of Market Strategy - 
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PIMS, modelo de análise competitiva (Porter, 1991), cadeia de valores (Porter, 1989), teoria 
dos jogos (von Neumann e Morgenstern, 1947) e outros. 
 
Resumo dos principais conceitos da escola de posicionamento: 
1) A formação da estratégia deve ser um processo analítico de seleção das posições 

genéricas no mercado econômico e competitivo. 
2) A responsabilidade total sobre o processo é do executivo principal, mas entram em cena 

os analistas para a execução dos cálculos e mais cálculo analíticos utilizados para gerar as 
opções estratégicas. 

3) As estratégias surgem prontas deste processo analítico para serem articuladas e 
implementadas, pois o mercado indica as estratégias e as estratégias dirigem a 
organização no mercado. 

 
Estratégias Genéricas: 
  A escola de posicionamento é praticamente uma continuação das duas primeiras escolas, 
mas assume uma postura de ser totalmente prescritiva, ou seja, a partir de uma análise é 
determinada a estratégia a ser seguida. 
 
  Observar-se  que estes modelos devem ser orientativos e não totalmente prescritivos. 
Diversos modelos de Estratégias Genéricas foram lançados, comentaremos os modelos do 
BCG e as estratégias genéricas de Porter. 
 
  Com foco na estratégia, Boston Consulting Group (BCG) criou a matriz de crescimento e 
participação, onde a principal abordagem é como alocar fundos para diferentes negócios de 
uma empresa diversificada. 
 
  Segundo Bruce Henderson, um dos fundadores do BCG, a definição para técnica matriz de 
crescimento e participação é: (Mintzberg, Ahlstrand e Lampel, 2000) 
“Para ter sucesso, uma empresa precisa ter um portfólio de produtos com diferentes taxas de 
crescimento e diferentes participações de mercado. A composição deste portfólio é uma 
função do equilíbrio entre fluxos de caixa. Produtos de alto crescimento exigem injeções de 
dinheiro para crescer. Produtos de baixo crescimento devem gerar excesso de caixa. Ambos 
são necessários simultaneamente.”. 
  
  Ilustramos a técnica com a figura 7, uma empresa diversificada pode apresentar os seguintes 
tipos de produtos: 
a) Vaca leiteira: produto com alta participação de mercado e baixo crescimento do negócio, 

em geral, produz grande volume de caixa, acima da sua necessidade para manter sua 
participação no mercado. 

b) Cão: produto com baixa participação de mercado e baixo crescimento do negócio, 
necessita de investimento igual ou maior que o seu caixa gerado para manter sua 
participação no mercado. 

c) Criança-problema: baixa participação de mercado e alto crescimento do negócio, 
necessita de grande investimento para o crescimento de sua participação no mercado, 
sempre maior que o seu lucro gerado. O futuro do produto criança-problema é uma 
incógnita, pode evoluir para produto estrela ou quando o crescimento do negócio baixar, 
tornar-se-á um produto cão. 

d) Estrela: alta participação de mercado e alto crescimento do negócio, pode ou não gerar 
caixa suficiente para cobrir suas necessidades de investimento para sustentar sua crescente 
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participação de mercado. Com a desaceleração natural do crescimento do negócio, o 
produto estrela tornar-se-á um produto vaca leiteira. 

 

Figura 7- modelo básico da escola de posicionamento (BCG). 
Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000). 
 
  Assim sendo, cabe a empresa enquadrar seu portfólio de produtos segundo as quatro 
categorias de produtos e aplicar as quatro estratégias genéricas para posicionamento de seus 
produtos através da transferência prescrita de recursos de um negócio para outro. 
 
  Segundo Porter (1989), uma empresa pode obter apenas duas vantagens competitivas, ou 
seja, baixo custo ou diferenciação, combinadas com o escopo competitivo, ou seja, alvo 
amplo (segmento amplo do mercado) ou alvo estreito (segmento estreito do mercado), 
obtemos as três estratégias genéricas de Porter (ver figura 8): 
a) Liderança de custo: a empresa decide tornar-se o produtor de baixo custo em sua 

indústria. 
b) Diferenciação: a empresa decide ser única em sua indústria, escolhendo características de 

produto ou serviço amplamente valorizados pelos clientes para diferenciar-se dos demais 
concorrentes. 

c) Enfoque: a empresa decide escolher um ambiente competitivo mas restrito dentro do 
mercado da indústria, um segmento, para obter vantagem competitiva local, podendo 
obter vantagem de custo ou diferenciação. 

 
  A noção fundamental do conceito de estratégia genérica é que a busca deve ser pela 
vantagem competitiva sustentável, ou seja, a empresa que deseja ser competitiva em seu 
mercado deve escolher o escopo competitivo que irá atuar e a vantagem competitiva que irá 
buscar, pois a tentativa de atender ao escopo estreito e amplo e à vantagem de custo e 
diferenciação pode levar a empresa à mediocridade estratégica, baixo ou médio desempenho 
na atuação da organização. Não obstante, devemos lembrar que escolhida a vantagem 
competitiva a alcançar, não devemos deixar que a outra preterida seja largada ao 
esquecimento, pois baixo custo sem qualidade ou forte diferenciação com alto custo não se 
sustentam. 
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Figura 8- modelo básico da escola de posicionamento (Porter). 
Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000). 
 
 
IV) ESTRATÉGIAS GENÉRICAS 
 
  Constata-se a diversidade do pensamento sobre formulação de estratégias através das escolas 
representantes apresentadas. Vários assuntos tratados, como exemplo, o processo de 
formulação das estratégias, os estrategistas, características das estratégias e configurações das 
organizações, remetem a um grande número de questões. 
  
  O mundo real reserva surpresas de tal sorte que para todos as perspectivas apresentadas 
encontra-se um exemplo real que se encaixa  perfeitamente na abordagem teórica.  Ao longo 
do tempo, uma organização pode necessitar assumir uma postura relativa a uma das escolas 
ou uma postura híbrida. Por exemplo, uma nova empresa pode assumir, inicialmente, uma 
postura empreendedora, com o crescimento, necessita de uma condução mais próxima da 
escola de posicionamento, evolui e desenvolve uma abordagem administrativa mais voltada 
aos colaboradores da organização e aos  conceitos  da escola de aprendizado, mas quando as 
crises ocorrem, é provável que a organização caminhe para uma configuração mais próxima 
da escola do poder. Não há uma receita pronta de sucesso, é necessário que a organização 
encontre seu caminho ao seu tempo e contexto e para tanto , pode utilizar-se das várias 
combinações possíveis entre os conceitos apresentados pelas escolas do pensamento 
estratégico. 
 
  No entanto, os autores entendem, sem radicalismos, que uma postura mais prescritiva seja 
uma abordagem mais pragmática, que uma postura descritiva, ou seja, na particularidade do 
conceito prescrição e descrição, é fundamental o pensamento deliberado na formulação das 
estratégias, que acarreta consequentemente um maior controle e aceitação da aplicação de um 
portfólio de estratégias genéricas para a elaboração das estratégias alternativas e específicas 
para a organização.   
 
  Os autores Ansoff, Porter, Zaccarelli, Fischmann, Almeida e Henderson (modelo BCG) 
possuem abordagens distintas em relação ao tratamento dado às estratégias genéricas. No 
sentido mais amplo,  Porter define apenas três estratégias genéricas e entende que estas 
individualmente ou combinadas podem representar uma estratégia competitiva. Já Zaccarelli 
e Fischmann apresentam uma formulação mais detalhada, com suas treze estratégias 
genéricas, os autores entendem que podem representar  todas as situações possíveis de uma 
organização e conhecidas até o momento. 
 
  Define-se estratégias genéricas como a grande estratégia, a estratégia principal que orienta a 
organização e desta derivam-se as estratégias específicas para busca de vantagens 
competitivas sustentáveis. De outra maneira podemos definir, mantendo o mesmo conceito, 
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estratégias genéricas é uma lista de estratégias básicas, que quando combinadas podem 
representar qualquer modelo estratégico conhecido até o presente momento e que nenhuma 
estratégia desta lista pode ser representada como combinação das mesmas. Por fim, defini-se 
estratégia competitiva como uma ação para obter vantagem competitiva em relação ao 
mercado, em um sentido mais amplo, estratégias genéricas, um número pequeno de 
estratégias, podem representar qualquer estratégia competitiva, ou seja, uma ação para obter 
vantagem competitiva em relação ao mercado. 
 
  Diversos autores abordam o assunto estratégias genéricas sob diferentes enfoques, a intenção 
é criar uma classificação que possibilite e facilite um estudo de classes de estratégias, ao invés 
de um estudo individual de cada estratégia. A tabela 1 apresenta uma comparação entre cinco 
autores de estratégias genéricas. Vale atentar que existem semelhanças e não uma 
coincidência completa entre as estratégias genéricas. 
  
ALMEIDA e  
FISCHMAN 

ZACCARELLI e  
FISCHMAN 

PORTER  ANSOFF HENDERSON 
(MODELO BCG) 

Integração vertical  Liderança no custo   
Integração horizontal  Liderança no custo   
Economia e contenção  Liderança no custo  Vaca leiteira 
Desinvestimento Desinvestimento   Cão 
Liquidação Desinvestimento   Cão 
Penetração no mercado Diferenciação funcional Liderança no custo Penetração no 

mercado 
Estrela 

Desenvolvimento de 
produtos 

Diferenciação  
produto-mercado 

Diferenciação Desenvolvimento de  
produtos 

Criança-problema 

Desenvolvimento de  
mercados 

Diferenciação  
produto-mercado 

Diferenciação Desenvolvimento de  
mercados 

Criança-problema 

Diversificação Diferenciação  
produto-mercado 

Diferenciação Diversificação Criança-problema 

Concentração  Liderança no custo   
Retração     
Inovação Inovação Diferenciação   
 Oportunidades Diferenciação   
 Intento Diferenciação   
 Adaptação    
 Evolução  Diferenciação   
 Reação    
 Despistamento    
 Cooperação Diferenciação   
 Agressão    
 Autoproteção Liderança no custo  Vaca leiteira 

Tabela 1- relação entre estratégias genéricas. 
 
 
V) SEQÜÊNCIA DE ATIVIDADES PARA FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 
ALTERNATIVAS  
 
  Na abordagem do assunto estratégia genérica, verifica-se sua importância no contexto 
teórico. O conceito facilita o estudo das estratégias em geral, análise de riscos e oportunidades 
decorrentes da implementação duma estratégia, estudo de modelos estratégicos de empresas, 
e mais. No entanto, é importante salientar a grande aplicação prática deste conceito. Além do 
contexto teórico, vale ressaltar, a importância didática das estratégias genéricas para o 
entendimento de estratégias mais elaboradas e complexas,  a melhora da visão do estrategista 
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com o uso de uma ou mais lista de estratégias genéricas e o aspecto mais relevante, a 
formulação de estratégias alternativas específicas ao contexto da organização. 
 
  Assim sendo, os autores propõe uma seqüência de atividades para formulação de estratégias 
alternativas: 
1) Elabora-se cenários baseados na avaliação interna e avaliação ambiental, cria-se cenários 

otimista, pessimista e mais prováveis. 
2) Baseado em cada cenário, em posse de grupos de estratégias genéricas (Almeida e 

Fischman, Zaccarelli e Fischman, Porter, Ansoff, Henderson (modelo BCG) e outros),  
escolhe-se as estratégias genéricas mais condizentes com o cenário em questão. 

3) Dado o cenário e as estratégias genéricas escolhidas, formula-se estratégias específicas 
para a empresa. 

4) Para cada pacote de estratégias obtido, avalia-se riscos, oportunidades, investimentos e 
resultados.  

5) Escolhe-se o cenário mais provável e inicia-se o projeto de implementação, mas não se 
deve descarta as outras análises de cenários, pois poderão ser úteis caso ocorram 
mudanças ambientais não previstas no cenário escolhido. 

 
 
VI) CONCLUSÕES FINAIS  
 
  As escolas prescritivas entendem que o processo de formulação de estratégias  deve ser 
deliberado e consciente, ou seja, o estrategista deve ter conhecimento suficiente da 
organização e do ambiente externo para diagnosticar a situação e prescrever as estratégias 
com o auxílio de técnicas administrativas. A formulação não se confunde com a 
implementação, ou seja, há um tempo para pensar e um tempo para agir. As estratégias devem 
ser plenamente formuladas, e assim sendo, há pouco espaço para estratégias emergentes e 
mudanças incrementais. 
 
  Com este cenário, as estratégias genéricas nasceram e desenvolveram segundo diferentes 
abordagens. Ansoff (1977) apresenta a matriz de crescimento, onde as estratégias são 
definidas através das relações entre produtos e mercados, e a procura é pela sinergia de 
produção e mercado na busca pela eficiência e eficácia, respectivamente. Porter (1991) enfoca 
o posicionamento da empresa no mercado, conquistado através das vantagens competitivas, 
liderança em custo ou diferenciação do produto; onde é fundamental ser o primeiro em 
relação aos seus concorrentes. Já o modelo BCG (Henderson, 1984) estuda o fluxo de caixa 
equilibrado entre os produtos da organização para garantir suas participações de mercado. No 
entanto, Zaccarelli, Fischmann e Almeida entendem as estratégias genéricas como uma lista 
de estratégias que lembram a finalidade do processo de formulação de estratégias alternativas 
específicas a organização, e que sejam suficientemente amplas para cobrir todas as situações 
conhecidas até o momento. Outros autores vão além e apresentam vários modelos de 
empresas para determinados mercados e analisam os riscos e as oportunidades envolvidos, 
entendem que as organizações podem assumir configurações genéricas. 
 
  Neste artigo, apresenta-se uma comparação entre as semelhanças das estratégias genéricas 
mencionadas acima e verifica-se que algumas estratégias de um autor não apresentam 
paralelo na abordagem de outro autor, ou seja, parece difícil assumir um enfoque como o 
mais completo ou melhor, entende-se que a multiplicidade destas abordagens consegue 
produzir o melhor. 
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