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É quase sempre muito ingênuo o emprego da palavra estratégia.
Quase todos os seus usuários consideram estratégica qualquer 
atividade que articule fins a meios. Ou, de forma ainda mais
simplória, qualquer procedimento que vise a um objetivo. Fala-se até 
de "estratégia anti-rugas". Pior, a banalização foi tão longe que
qualquer fenômeno de longo prazo é qualificado de estratégico.  
 

São dois os problemas cognitivos presentes em todos esses abusos.
O menos grave é a profunda "amnésia da gênese", como dizia o
grande sociólogo Pierre Bourdieu. O termo vem do grego stratêgos, e
resulta da junção da palavra stratos, que quer dizer exército ou força
armada, com a palavra agein, que significa conduzir. Talvez seja por
isso que só entre militares continue a existir consenso em torno de
uma definição do seguinte tipo: estratégia é o conjunto de operações
intelectuais e físicas requeridas para que se conceba, prepare e
conduza, em ambiente de conflito, toda atividade coletiva com
objetivo bem determinado.  
 

O segundo problema é bem mais danoso, pois decorre de amplo
desconhecimento das controvérsias que surgiram em quase meio 
século de ensino da disciplina "planejamento estratégico" entre as
mais conceituadas escolas de administração de empresas do mundo.
É incomum que se fale do assunto com consciência de que cinco
sentidos da palavra estratégia precisariam estar simultaneamente 
assumidos. E raríssimo que a abordagem adotada seja
explicitamente apresentada como uma entre dez linhas analíticas
concorrentes.  
 

Gates levou a Microsoft a assumir internamente um leque de
planos de negócio que espelhava o processo competitivo que 
ocorria lá fora  

 

A melhor fonte sobre essa dezena de abordagens do planejamento
estratégico está no monumental balanço feito em 1998 por Henry
Mintzberg, Bruce Ahlstrand e Joseph Lampel: "Safári de estratégia"
(Porto Alegre: Bookman, 2000). Não há melhor "roteiro pela selva do



planejamento estratégico", como diz seu subtítulo. Todavia, quase
dez anos depois de publicação tão decisiva, parece que está prestes
a ruir toda essa dezena de escolas de pensamento, devido à extrema
fragilidade de seus alicerces comuns. E a melhor maneira de
entender tamanha ameaça de desabamento é examinar o caso da
Microsoft.  
 

No final dos anos 1980, quando ficou claro que o MS-DOS estava no 
fim de seu ciclo de vida, três opções estratégicas foram apresentadas 
a Bill Gates: a) apostar no sistema operacional Windows, apesar do
fracasso de vendas da versão 1.0, de 1985, e dos inúmeros
problemas técnicos da versão 2.0, de 1987; b) sair do mercado de
sistemas operacionais para focar em aplicativos; e c) vender a 
empresa ou associar-se a alguma concorrente. Segundo a lenda, o
sucesso brotou de um firme compromisso com a primeira opção. Mas
a verdade é que Gates e sua equipe preferiram que a Microsoft
assumisse simultaneamente meia dúzia de experimentos: 1)
continuar a investir no MS-DOS; 2) montar uma joint-venture com a 
IBM, seguindo a máxima do filme "Poderoso Chefão" segundo a qual
é preciso manter os inimigos ainda mais próximos do que os amigos;
3) tentar investimentos em parceria no sistema Unix, inclusive com a 
AT&T; 4) comprar a empresa Santa Cruz Operation, então a maior
vendedora de Unix; 5) continuar investindo em aplicativos; 6)
investir ainda mais no Windows.  
 

Não houve escolha, aposta, ou compromisso com uma determinada
estratégia, mas sim a adoção de um portfólio de opções congruentes
com a aspiração de que a empresa se tornasse a empresa líder no
ramo de software para computadores pessoais. E tudo isso numa
conjuntura em que ninguém poderia afirmar com a mínima
segurança que o Windows teria futuro, pois só se firmou três anos 
depois, em 1990, quando foi lançada a terceira versão. Sem tentar
prever o futuro, Gates e seus colaboradores levaram a Microsoft a
assumir internamente um leque de planos de negócio que espelhava
o processo competitivo que ocorria lá fora, no mercado de 
informática.  
 

Em vez de adotar uma linha estratégica que a melhor análise de
cenários poderia indicar como garantia de duradoura vantagem
competitiva, a empresa estimulou um processo evolutivo no qual
foram as forças de mercado que indicaram quais das seis opções
deveriam ser selecionadas ou extintas. Uma experiência que
subverte todas as maneiras convencionais de se conceber o
planejamento estratégico, pois no lugar de pregar alguma escolha
seguida de compromisso, ela impõe quatro grandes constatações.  
 

A primeira, mais geral, é que a criação de um contexto favorável à
emergência da melhor estratégia passa pela adoção de um portfólio
de experimentos que só será razoável se os envolvidos tiverem bom



conhecimento da situação, além de partilharem a mesma aspiração.
A segunda é que os condutores, ou líderes, precisam prestar muita
atenção nas possibilidades de diferenciação de planos de negócio. A
terceira, é que a organização precisa criar um mecanismo de seleção
que realmente espelhe seu respectivo mercado. E a quarta é a
imprescindível necessidade de um processo que amplifique os
melhores planos enquanto elimina os piores.  
 

O leitor certamente já deve ter notado que, além de radicalmente
contrária aos pressupostos comuns das dez escolas de pensamento 
que se debatem na selva do planejamento estratégico, essa nova
abordagem é fortemente inspirada na moderna teoria sintética da
evolução darwiniana. Proposta que está detalhada no nono capítulo
do interessantíssimo livro "The Origin of Wealth", de Eric D. 
Beinhocker (Harvard, 2006). Uma obra que, além de fundamental
para quem se interessa por assuntos estratégicos, tem ambição
ainda mais vasta, já que pretende fazer com que se entenda a
economia como um sistema evolutivo. E quem já percebeu a 
pertinência dessa pretensão certamente terá muito interesse em
acompanhar o ciclo de debates "Evolução Darwiniana & Ciências
Sociais", promovido pelo Instituto de Estudos Avançados da USP.
Suas sessões mensais (a próxima será na quinta 20/9) são
transmitidas por webcast e depois ficam disponibilizadas na
midiateca da página do Instituto: http://www.iea.usp.br/iea/ 
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