
Gestão Estratégica Empresarial 

 

 

Cláudia Safar Laranja Marranghello 

Bachárel em Ciências Contábeis – PUC/RS 

Pós-Graduada em Perícias e Auditoria - UFRGS 

CRC/RS 056763/0-3 

Vice-Presidente da APEJUST nº 1119 

Perita e Consultora Contábil nas áreas trabalhista, cível e federal 

Professora e Coordenadora do Pós-Graduação em Gestão Pericial – IMED POA 

Professora de Cálculos e Blindagem Trabalhista – Jurídica Metodologia Prática 

 

 
A gestão estratégia empresarial surgiu da necessidade das empresas se adaptarem a nova 

ordem econômica, onde predomina o mundo globalizado, sendo necessário a análise e 

elaboração de cenários. 

 

A elaboração dos cenários é uma das principais ferramentas auxiliares ao processo de 

planejamento e definição de estratégias, pois considera a análise do passado e do 

presente dos principais eventos econômicos e não econômicos para reduzir as incertezas 

em relação ao futuro. 

 

O mundo globalizado de hoje passou por diversas “ondas”, são elas: 

 

 1ª. onda: agricultura = 8.000 a.c. até o século XVII 

 2ª. onda: indústria    = modelo militar, centralizado e inflexível, até o final da 

década de 50. 

 3ª. onda: conhecimento = a valorização a contabilidade social, valorização de 

equipes, estruturas organizacionais flexíveis e seus negócios passam a ser vistos 

como produtores de efeito moral, visão do chefe tradicional cede lugar a um 

instrutor e facilitador, a partir de 1955. 

 4ª. onda: globalização – sustentabilidade, surge nos anos 80 

 5ª. onda: está diluída ou incorporada na 3ª. e 4ª. onda e surge nos anos 90. 

 

 

 

 



Sendo assim, em meados de 1990 tínhamos: 

 Pouca ou nenhuma concorrência 

 Produtos e tecnologia antiquada 

 Pouca eficiência de produção 

 Custos elevados 

 Preços elevados e pouca qualidade 

 

Após, com a conseqüência a abertura ao mundo exterior, caracterizado por diversos 

fatores, obtivemos: 

 Grande volume de capitais internas 

 Integração regional entre as partes e blocos econômicos 

 Livre comércio 

 

Impacto no Brasil com as seguintes transformações: 

 Aquisição de empresas 

 Aumento da competividade 

 Reestruturação das empresas 

 Redução de custos 

 Melhor produtividade 

 

 

Para a montagem de um cenário é preciso a análise da educação, mercado de trabalho, 

geração e desigualdade na distribuição da enda, trajetória dos indicadores de pobreza, 

condições de saúde, acesso à cultura e ao lazer. 

A construção dos cenários implicará na integração dessas áreas para compor os 

cenários. 

 

As técnicas para determinação de cenários são extreamente úteis para orientar os 

gestores, públicos e provados, a respeito das condições internas e externas que afetam a 

dinâmica da atividade. 

 

 

Algumas técnicas utilizadas: 

 



Braistorming: 

Promove a geração de idéias para membros de um grupo sobre um tema já definido. 

Objetiva a divergência de idéias, procurando induzir o surgimento de outras idéias, ou 

modificar as já apresentadas. 

 

NGT – Nominal Group Technique: 

Grupo de 6 à 10 especialistas, que após análise do problema, se manifestam por escrito 

a um coordenador, que após apresenta ao grupo a idéia individual de cada um. 

Após cada membro analisar todas as idéias apresentadas, debatendo as mesmas. 

 

DELPHI: 

Não exige reunião dos especialistas através de um coordenador, como o especialista é 

consultado isoladamente sem o tema. 

Após a coleta de dados, estas são condensadas e enviadas aos especialistas para parecer. 

 

ISM – Interpretative Structural Modelling: 

Método que utiliza uma relação de idéias pré-definidas, que são remetidas aos 

especialistas, para que estes se posicionem diante das mesmas. 

 

Também teremos: 

 Análise lógica indutiva – sem provas matemáticas, análise do todo, feeling 

 Análise de impactos e tendências – análises quantitativas, probabilidades e 

modelos econométricos 

 Análise de impactos cruzados – cruzamento de probabilidades 

 

E por fim concluímos que todas as organizações enfrentam incertezas e o desafio de 

seus administradores é determinar até que ponto aceitar essa incerteza, assim como 

definir como essa incerteza pode interferir no esforço para gerar valor às partes 

interessadas, pois as incertezas representam riscos, mas também oportunidades. 
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