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ESTRATÉGIA E LIDERANÇA NO MUNDO EMPRESARIAL 

1. RESUMO 

A Estratégia e Liderança são fundamentais para a sobrevivência da 

organização. Uma vez que as junções de Estratégia e Liderança conseguem obter 

os objetivos esperados, os planejamentos acontecem em um estudo de médio e 

longo prazo. A direção está relacionada diretamente sobre as atuações de Recursos 

Humanos, pessoas que tenham aspirações, motivações, objetivos individuais, 

capacidade, destrezas e conhecimentos necessários para as atividades 

empresariais, deixar que os tráfegos das ideias fluam, pois assim deixam espaço 

para que as brechas dos talentos e as inovações aconteçam. A organização que 

aprende é a antítese das antigas organizações burocráticas. Ela é descentralizada, 

encoraja comunicações abertas e as pessoas a trabalharem em equipes. Os valores 

predominantes são: aceitação de risco, honestidade e confiança. Os gestores 

precisam refletir criticamente sobre o seu próprio comportamento, identificar as 

maneiras pelas quais inadvertidamente contribuem para os problemas da 

organização e então mudar o seu modo de agir. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A crise de Liderança nos últimos vem comprometendo as organizações no 

mundo todo, pois fala-se em crise de Gestão, muitas pessoas estão administrando 

sem ter lido pelo menos um livro sobre Gestão Contemporânea, sem ter tais 

conhecimento torna-se difícil administrar sem base de Gestão, Administração 

antigamente nem ciência era considerada, ao contrario de hoje, por que será que 

houve uma brutal transformação dessa ciência, tanto como uma Medicina, 

Engenharia e tanto como outras. Segundo Lewin (apud CHIAVENATO, 1999; 

ROBBINS, 2005), o processo de mudança é dividido em três fases: o 

descongelamento, o movimento e o recongelamento. O descongelamento é quando 

se percebe a necessidade de mudança, na qual se desprende das velhas práticas. É 

necessário ocorrer o descongelamento para que se abandone definitivamente o 

comportamento usado até o momento. O movimento é a fase na qual as novas 

atitudes são experimentadas. E esta é dividida em duas etapas: a identificação, 

quando as pessoas percebem a utilidade das novas ações e as aceitam; e a 

internalização, que é quando as pessoas implementam as novas ações. E a última 

fase é o processo de recongelamento, quando as novas ideias e comportamentos já 
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se tornam padrão. O recongelamento precisa de dois aspectos: o apoio dos 

colaboradores e o reforço positivo, o que torna a mudança bem realizada. 

3. OBJETIVOS 

As organizações possuem dificuldade na realização de mudanças devido à 

maneira de como as pessoas as encaram os desafios. A resistência é proveniente 

do medo do novo, quando as pessoas sentem que a sua segurança encontra-se 

ameaçada, sentem-se em perigo ou encontram-se temerosas pela angústia do 

desconhecido. Muitas vezes a ameaça da mudança é pior do que a própria 

mudança. A resistência pode ser minimizada através de uma boa comunicação entre 

os lideres da equipe, fornecendo boas respostas aos questionamentos. Deve-se 

descrever bem o papel e o envolvimento dos colaboradores nas mudanças fazendo 

com que eles sintam-se parte do processo. Também, é muito importante fornecer 

ajuda e tempo para a adaptação às mudanças. E ser flexível no período de 

adaptações; utilizando menos força possível (COHEN, 2003). 

4. METODOLOGIA 

Esse trabalho visa mostrar que o líder, como um agente de transformação 

dessas relações necessita de um novo perfil, caracterizando-se a necessidade 

emergente de mudar a sua maneira de apontar o processo de aprendizagem como 

um modo de qualificação e requalificação profissional, passando a uma ferramenta 

de instrumento de renovação e manutenção de seus conhecimentos que ocorre no 

dia-a-dia das organizações. Torna-se importante fazer análise de como esse líder 

pode se tornar o principal elemento capaz de manter as organizações competitivas e 

rentáveis, através da gestão do conhecimento, utilizando das novas tecnologias de 

Informação como verdadeira parceira. Para obter-se esta qualificação profissional, 

deve-se partir das empresas a iniciativa de oferecer treinamentos, cursos de 

informática e línguas estrangeiras e prover seminários internacionais, assim, se a 

empresa não investir na qualidade de seus colaboradores, o profissional deverá 

tomar a iniciativa sempre que possível. Lidar com essas mudanças, inovações e 

saber navegar em informações, lidando competentemente com pessoas em todos os 

níveis de poder, e tirando proveito dos conflitos que surgem das crises diárias, são 

pontos de preocupação da maioria dos lideres no ambiente atual. 

5. DESENVOLVIMENTO 
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A organização só pode valer-se da inteligência nas inúmeras perspectivas, a 

inteligência do cliente, do concorrente e a de mercado, pois como num jogo de 

xadrez, vence que consegue perceber antecipadamente os movimentos do 

oponente e aplica táticas eficazes de ataque. Na dimensão interna temos a 

inteligência organizacional, o conhecimento que a organização tem de si mesmo, 

suas forças e fraquezas e neste sentido consegue implementar programas de 

aprendizagem e desenvolvimento de seu capital humano, posto que se traduz, nesta 

era do conhecimento, como o ativo de maior relevância. A administração estratégica 

se ocupa com o futuro da organização, assumindo uma filosofia da adaptação, 

buscando como resultado a efetividade por meio da inovação ou diversificação 

visando o desenvolvimento sustentado com atitudes de auto estimulação com 

posturas de crescimento e de desenvolvimento. O grande foco é a estruturação da 

organização com o objetivo de instalar as condições exigidas no esforço de um 

planejamento estratégico que promoverá a organização à níveis de maior 

competitividade e consequente vantagem no mercado de inserção. Começando com 

as premissas básicas, diretrizes, políticas, análise do ambiente externo, do ambiente 

interno, enfim todas as variáveis relevantes para a formulação do plano estratégico. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A fase preparatória para implantação do planejamento requer, como visto, 

várias medidas estruturais, bases sólidas que propiciarão a segurança do processo 

e a serenidade no desenvolvimento e implementação dos programas de ações 

almejadas, visando um melhor posicionamento futuro sobre o mercado. O 

planejamento estratégico é uma adoção administrativa que almeja resultados de 

longo prazo, embora que, medidas operacionais e táticas devam redundar em 

ganhos de curto e médio prazos, principalmente aquelas que desenvolvam novas 

competências para a organização. 
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