
  
 

 

COMO PENSAR 
ESTRATEGICAMENTE 

Afie sua mente, desenvolva suas competências, 
contribua para o sucesso 

 

 
PODSUMÁRIO 032 



 

Olá, bom-dia, boa-tarde, boa-noite, meu nome é Luciano Pires, e este conteúdo é 

exclusivo para os assinantes do Café Brasil Premium.  Hoje apresento o podsumário do 

livro 

COMO PENSAR ESTRATEGICAMENTE 

Afie sua mente, desenvolva suas competências, contribua para o sucesso 

 

O autor, Greg Githens, é um conhecido pensador na comunidade de gerenciamento 

de projetos. Ele é coach e consultor executivo de inovação e estratégia, aplicando as 

ferramentas de gerenciamento de programas e projetos e ajudando na análise de 

oportunidades de crescimento, insights do setor, proposições de valor para o cliente 

e design. 

 

 
 

Existem milhares de oportunidades de emprego publicadas em sites de busca de mão 

de obra que exigem especificamente pensamento estratégico. As organizações 

valorizam indivíduos que podem pensar estrategicamente e desejam que eles estejam 

na linha de frente da liderança e também no patamar executivo. 

Mas pensadores estratégicos competentes são exceções. Por esse motivo, eles são 

raros. E é exatamente essa escassez que faz com que as coisas sejam mais valorizadas. 

  

 



 

Por que “podsumário”? Porque este conteúdo é mais que um sumário. Foi criado a 

partir da experiência dos Podbooks, audiolivros que trazem, além do conteúdo original 

do livro, comentários do autor. No caso dos podsumários, que os assinantes do Café 

Brasil Premium recebem nas versões em PDF e em áudio, os comentários são meus, 

apresentados sempre que eu anunciar o “meu pitaco”. 

 

A intenção deste podsumário é tratar de temas relacionados ao exercício da liderança 

e do empreendedorismo. Os livros que aqui abordo, quando lançamos este 

podsumário, normalmente ainda não foram publicados em português. A ideia é 

antecipar para você conceitos inovadores que uma hora destas chegarão por aqui. 

 

Este sumário não tem nenhuma associação nem é endossado pela editora ou pelo(s) 

autor(es) do livro original, nem tem a intenção de ocupar o lugar do livro. Este 

podsumário é apenas um guia com reflexões de Luciano Pires sobre o conteúdo 

original. Inclui citações e ideias originais do livro em tradução livre, com a intenção de 

educar e informar sobre temas diversos em discussão na sociedade. 

 

Só lembrando: você pagou para ter acesso a este conteúdo por acreditar que existe 

valor nele. Este podsumário é seu, faça o que quiser com ele, mas lembre-se: se você 

o enviar a outras pessoas, não estará remunerando quem trabalhou para que este 

conteúdo valioso chegue até você. 

 

O livro sumarizado neste Podsumário tem 304 páginas e é vendido por R$ 129 em 

papel e R$ 80,91 na versão e-book. Provavelmente se você acessar a Amazon verá um 

preço diferente, que varia conforme o dólar. 

 

Você pode compra-lo aqui:  https://amzn.to/2PBXLDY 

 

Vamos ao livro. 

 

 

 

https://amzn.to/2PBXLDY


 

Meu pitaco. Bem, a razão de ir atrás deste livro foi a noção, cada vez mais presente, 

de que as pessoas andam pensando muito menos de forma estratégica. Aliás, lancei 

um Cafezinho, o 227, chamado “Paralisia por Análise”, onde trato dessa constatação: 

 

Um potencial patrocinador dos meus podcasts pediu informações sobre minha 

audiência. Mandei. Aí pediu mais informações sobre downloads. Mandei. 

Então pediu informações sobre os posts nas mídias sociais. Mandei. E aí pediu sobre 

o site... Pô, aí eu reclamei. Chega, né? As informações solicitadas não têm qualquer 

relevância! 

A resposta? “Estamos analisando.” 

Cara, mas que tanto analisam? E enquanto analisam a coisa fica empatada. Meses. 

Recebi um e-mail interessante do amigo leitor Pedro Lanzoni, que me apresentou um 

conceito delicioso que explica o que acontece: 

 

"...minha percepção quanto ao desaparecimento acelerado daquilo que se pode 

qualificar como visão estratégica é a mesma que a sua. 

Esses rapazes e moças poliglotas, recém-saídos de cursos de MBA, são 

extremamente eficientes em fazer coisas. Desde que alguém lhes diga o que fazer. 

Deixados à própria sorte para tomar decisões, não as tomam. 

Há uma expressão que usávamos em outra empresa, onde trabalhei por muito 

tempo, para demonstrar a maneira pela qual projetos não avançavam - paralisis by 

analysis.” 

 

Paralisia por análise, que delícia! A falta de experiência e repertório dessa moçada 

impetuosa e um medo terrível de correr riscos causam a paralisia pela análise. 

No afã de resolver o assunto, mais gente é colocada no processo: se é pra errar, que 

seja em conjunto. Assim a responsabilidade é compartilhada. 

E lá vem mais opiniões inseguras. Mais dados a serem coletados e analisados, 

analisados, analisados... 

E a dança em círculos torna-se permanente, com as decisões sendo postergadas, os 

processos avolumando-se e todo mundo ocupado demais... analisando. 

Qual é o problema de dizer "não queremos" ou "não nos serve" ou até mesmo um 

"não gostamos", hein?? 



 

Qualquer retorno é melhor que nenhum. Mesmo uma negação é um alívio, pois 

acaba com a paralisia e abre caminho para que nossa energia seja focada em outras 

frentes. 

Mas não. Não vem nem um sim, nem um não. Só um "estamos analisando". Paralisia 

por análise. 

 

Foi esse cafezinho que me inspirou a ir atrás de literatura sobre esse tema: o 

pensamento estratégico. Daí cheguei neste livro.  

 

Este foi um PodSumário especialmente difícil de ser executado. O livro é grande, 

repleto de dicas e conceitos, tive de passar como um trator sobre os capítulos, ou este 

PodSumário teria mais de 100 páginas.  

 

Um desafio do desenvolvimento organizacional é reconhecer que a cultura 

predominante frequentemente desencoraja o desvio das normas.  Daí o clichê: o prego 

que se destaca é o que será martelado.   

 

Você precisa pensar estrategicamente sobre como desenvolver e praticar o 

pensamento estratégico. E o autor sugere que você pode atuar como o Windows... 

enquanto pratica suas tarefas diárias, em segundo plano está pesquisando, 

antecipando o futuro e exercitando a imaginação.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 

Você é estratégico? 

 

O pensamento estratégico não é um sistema ou subsistema, mas uma nuvem 

integrada de conceitos. E começa com uma pergunta: você é estratégico? 

 

Qual a característica da estratégia que é essencial ser compreendida, mesmo sendo 

negligenciada por estrategistas especializados?  

 

A ambiguidade. 

 

O autor usa uma velha e conhecida imagem que, dependendo de quem vê, pode ser 

uma jovem moça ou uma velha senhora, para exemplificar o conceito de ambiguidade. 

É uma ambiguidade pictórica. Algumas pessoas veem uma moça olhando para o lado, 

enquanto outras veem uma velha senhora olhando para baixo. É preciso algum esforço 

para resolver essa ambiguidade.  

 
 



 

Outro exemplo é a definição múltipla que algumas palavras têm. Dependendo de onde 

você as coloca, o significado muda completamente. A palavra estratégia é assim... 

 

A definição de estratégia que autor apresenta é aquela ensinada na Escola de Guerra 

do Exército Norte-Americano: 

 

Conceitualmente, define-se a estratégia como o relacionamento entre os fins, 

caminhos e meios. Fins são os objetivos desejados. Meios são os recursos disponíveis 

para atingir esses objetivos. E caminhos ou métodos são como alguém organiza e 

aplica os recursos. Cada um desses componentes sugere uma questão relacionada. 

O que queremos obter? Com quais meios? Como? 

 

Meu pitaco: rarararara... não tive como resistir... (Trecho do tropa de elite) 

 

Como adjetivo, a palavra “estratégico” é geralmente usada como um adereço 

decorativo: liderança estratégica, pensamento estratégico, plano estratégico, decisão 

estratégica... na maioria das vezes, quando as pessoas usam “estratégico” como um 

adjetivo, o fazem para aumentar a importância do substantivo ao qual ele foi 

agregado. O uso indiscriminado do termo “estratégico” só ajuda a ampliar sua 

ambiguidade. 

 

Muitas pessoas definem estratégia como o oposto de tática, como outro nome para 

um objetivo, como os passos para se atingir uma meta, como um processo conectado 

ao calendário da organização, como um plano, como uma metodologia. Todas essas 

definições são parciais.  

A ambiguidade é inerente à estratégia. Sob o ponto de vista de um empreendedor, a 

ambiguidade é uma fonte de oportunidades e vantagem competitiva. Recebemos 

sinais de todos os lados, mas não sabemos quando ignorá-los ou dar-lhes toda a 

atenção. Os dados da economia no relatório do governo indicam que uma tendência 

está começando ou se encerrando? Uma nova tecnologia vai pegar ou será ignorada? 

Os sinais são uma ameaça, uma oportunidade ou ambos?  

Muita gente prefere dar atenção às coisas que são simples, imediatas e não ambíguas. 

E assim perdem a oportunidade de focar nas coisas que podem ser verdadeiramente 

importantes.  



 

Você certamente já ouviu falar do mundo VUCA, V de volatility, U de uncertainty 

(ÂNCERTANTI), C de complexity e A de ambiguity. Volatilidade, incerteza, 

complexidade e ambiguidade. É assim que se explica a natureza das situações 

estratégicas. O estrategista deve levar o VUCA em consideração e ser capaz de 

distingui-lo do planejamento convencional, focado em objetivos.   

 

E o autor escolhe uma definição para estratégia: 

 

Estratégia é uma ferramenta especializada usada para avançar os interesses da 

organização, gerenciando temas que têm um amplo impacto no longo prazo.  

 

A primeira ideia é que a estratégia é uma ferramenta especializada: é apropriada para 

algumas situações e para outras, não. A primeira preocupação da estratégia é adaptar 

os recursos internos às oportunidades e ameaças emergentes. A necessidade pela 

estratégia nasce das mudanças dinâmicas no ambiente externo. 

 

A segunda ideia é que todas as organizações têm interesses, com seus acionistas e 

com a sociedade. E esses interesses mudam, algumas vezes deliberadamente, outras 

acompanhando a mudança do vento. 

 

A terceira ideia é que as lideranças precisam confrontar questões para avançar os 

interesses da organização. Essas questões incluem explorar oportunidades ou reduzir 

ameaças. Uma vez que a questão foi identificada, deve ser caracterizada, priorizada e 

resolvida pela tomada de decisões e aplicação de recursos.     

 

A quarta ideia é que algumas questões têm impactos amplos e de longo prazo, 

enquanto outras não têm. Essa ideia reforça a primeira, de que estratégia é uma 

ferramenta especializada. Questões de menor amplidão e relacionadas ao dia-a-dia , 

são melhor trabalhadas pela liderança operacional. 

 



 

 
A ideia fundamental deste livro é que o pensamento estratégico é uma competência 

individual, que cada pessoa pratica de uma maneira que pode ser julgada competente 

ou não. 

 

Indivíduos competentes têm capacidade e habilidade de entender uma situação e agir 

de forma racional sobre ela. Eles aplicam esforços para discernir as nuances relevantes, 

criar opções e usar fatos como base para o raciocínio. São céticos da conformidade, da 

ortodoxia e das previsões. E por isso contribuem para o sucesso de qualquer 

empreendimento. 

 

E o autor diz a empreendedores que o pensamento estratégico determinará se eles 

passarão ou não pelos primeiros anos difíceis. Diz a executivos de organizações 

filantrópicas que o pensamento estratégico determinará o tamanho do impacto e do 

bem que eles poderão fazer. E diz aos gerentes que o pensamento estratégico é que 

os fará serem promovidos. Quando você mostra para as pessoas que é um competente 

pensador estratégico, elas retribuem com respeito e oportunidades de crescimento.   

O melhor contraste à mediocridade é a competência. Um pensador estratégico 

medíocre não consegue compreender o contexto de forma ampla, prefere os 

problemas mais simples e as respostas óbvias, confia imensamente no instinto e na 

intuição, aceita imediatamente a primeira resposta razoável recebida e tolera as 

desculpas. 

A estratégia é uma relação entre fins, caminhos e meios.  Pessoas com competência e 

inteligência são as que conseguem conectar vários pontos nos relacionamentos. 

 

 



 

A estratégia e o pensamento estratégico em ação 

 

 
  

Moneyball, livro e filme, que no Brasil se chamou Jogada de Risco ou O Homem que 

Mudou o Jogo, estrelado por Brad Pitt, é uma história sobre uma estratégia brilhante 

desenvolvida por um líder não ortodoxo disposto a desafiar as crenças convencionais.  

 

Billy Beane, gerente geral do time de beisebol profissional Oakland Athletics, é 

desafiado a diminuir as perdas financeiras do time, reduzindo a folha salarial e, ao 

mesmo tempo, montando uma equipe vencedora. Devido ao aperto financeiro, o time 

não consegue competir pelas estrelas, sempre mais caras, que iam para times ricos. 

Billy acreditava que seus rivais não estavam valorizando jogadores talentosos 

corretamente e que ele podia explorar melhor o seu conhecimento. Ele percebeu que 

certas estatísticas estavam sendo avaliadas de forma errônea e supervalorizando 

alguns tipos de jogadores, e adotou a política de garantir os contratos de jogadores 

desvalorizados e negociar os supervalorizados.  

 

A estratégia de Billy foi eficaz e produziu um resultado excepcional: ao longo de vários 

anos, o Oakland venceu mais jogos na temporada regular do que qualquer outra 

equipe (exceto o Atlanta Braves) e chegou às finais por vários anos consecutivos. Eles 

fizeram isso com a menor folha de pagamento da divisão. 

 



 

Billy reconheceu a realidade da situação e resolveu pensar diferente, prestando mais 

atenção nas estatísticas do que na "esperança/expectativa" de olheiros veteranos. Ele 

observou e agiu de acordo com suas ideias, desenvolvendo um novo conjunto de ideias 

dominantes. Sua premissa era valorizar jogadores de posições que até então não eram 

valorizadas. Isso contrastou com as abordagens tradicionais. 

 

E assim, Billy Beane, um indivíduo com competência e inteligência únicas, mudou o 

beisebol. 

 

Novas estratégias têm novas ideias dominantes que organizam sua lógica. Condições 

mudam, fazendo com que capacidades internas tenham de ser desenvolvidas para 

produzir novas vantagens. 

 

Meu pitaco. Ao longo de minha vida profissional e também pessoal, me deparei com 

a dificuldade que as pessoas têm para desenvolver e implementar estratégias. Temos 

um impulso incontrolável para sair fazendo as coisas, de preferência imitando algo 

que já foi feito. Isso é do ser humano e com esse hábito muita gente encontrou 

oportunidades para ganhar dinheiro.  

Repare como modismos surgem e desaparecem a todo momento. Agora estamos 

vivendo a onda do Coach, como já vivemos diversas outras. Alguém encontra um 

nicho, ganha dinheiro com ele, começa a falar a respeito, um monte de gente vê ali 

uma oportunidade e começa a imitar, seguindo os passos do bem-sucedido. 

Existe até uma indústria que vive de vender as fórmulas de sucesso, como se o 

sucesso fosse algo replicável se você seguir uma receita. Não é. E é aí que entra a 

estratégia da forma como o autor comenta. Estratégia não é um plano definido, mas 

a capacidade de enxergar sinais de mudança que causarão impacto futuro e se 

adaptar a eles.   

 

Como construir uma narrativa para o pensamento estratégico 

 

Essa narrativa é uma ferramenta útil para entender a criação da estratégia como uma 

resposta para as mudanças nos contextos. Algumas questões podem ajudar os 

elementos principais da narrativa: 

 



 

- Quem são os personagens principais e secundários? 

- Qual é o contexto? 

- Qual o desafio principal a ser enfrentado? 

- Quais são as tensões? 

- Quais ideias os personagens obtiveram? 

- Quais decisões eles tomaram? 

- Como eles experimentaram e se adaptaram? 

 

É possível encontrar uma narrativa da estratégia em cada história de sucesso ou 

fracasso.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

Inteligência 

 

O termo “inteligente” implica em que uma pessoa é capaz de usar criativamente seus 

recursos para levar vantagem sobre as adversidades. Uma estratégia pode ser boa e 

esperta ou má e estúpida. E se reflete em seus planos.  

 

Muita gente usa a palavra “plano” no sentido de um documento, uma lista com os 

objetivos e metas da organização. E os autores normalmente enchem de gráficos com 

tendências favoráveis e indicadores positivos para criar uma ilusão de objetivo 

conquistado. E não é incomum que negligenciem pontos cruciais para a organização. 

 

Meu pitaco. No meu tempo de diretor de indústria, tínhamos duas reuniões anuais 

onde cada área apresentava seus indicadores passados, presentes e futuros. Eram 

reuniões grandiosas e esperadas, com 80, 100 pessoas na plateia. E eu ficava curioso 

com os gráficos apresentados, que sempre apresentavam indicadores positivos... 

para o futuro. Mesmo que os números fossem negativos ou apresentassem 

tendências negativas, ninguém era louco de cometer o suicídio de mostrar 

indicadores futuros que não apresentassem tendência de reversão da queda. Isso 

seria uma demonstração de falta de confiança em sua capacidade para resolver o 

problema. E então ficava aquela coisa de “no futuro tudo estará bem”, na maioria 

das vezes focada em providências operacionais, como mudanças de layouts, troca de 

equipamentos, aumentos de vendas. Era muito raro aparecer uma proposta 

estratégica que implicasse sair de uma linha de produtos ou entrar em outra, parar 

de vender para determinados tipos de clientes, conquistar novos nichos de mercado. 

Para cada dez planos operacionais, aparecia uma ideia estratégica.  

Pensei muito sobre isso e concluí: os planos operacionais apresentam resultados 

incrementais, tipo “se eu aumentar isto, vou melhorar aquilo”. Cabia tudo em 

planilhas. É a melhoria contínua. 

As ideias estratégicas não são assim. Não buscam mudanças incrementais, mas 

radicais. Lidam com o imponderável, com o risco do novo, e talvez por isso sejam tão 

mais difíceis de serem apresentadas.  

 



 

O autor então mostra um esquema de cinco partes, que é uma espécie de roteiro para 

quem quer montar uma estratégia.  

 

1. Considere os interesses coletivos da organização, que podem mudar com a 

chegada de um novo dono, uma nova direção ou uma mudança importante no 

mercado. Os interesses coletivos são aquilo que a organização quer ser.  

 

2. Considere as crenças coletivas sobre o contexto, a situação e os problemas. É 

naquilo que as pessoas que compõem a organização acreditam. Se acham que 

são competitivas, que têm vantagens sobre os competidores, se os atributos no 

momento valorizados pelo mercado são suficientes. 

 

3. Considere as crenças coletivas sobre o principal desafio. Qual o maior desafio 

ou oportunidade que todos acreditam que a organização enfrenta? É o estímulo 

para desenvolver uma estratégia. 

  

4. Escolher as formas de configurar os meios. Estratégia envolve decisões 

alinhadas através de toda a organização. Dados os interesses e o diagnóstico da 

situação, o que é que a empresa escolhe fazer? É este o momento de escolher 

onde os recursos, que sempre são limitados, serão aplicados. 

 

5. Defina as adaptações da organização. A estratégia envolve a escolha de 

políticas que determinarão as decisões lá na linha de frente. Uma boa estratégia 

reconhece que as lideranças na ponta, em contato direto com o mercado e os 

clientes, têm mais conhecimento sobre partes específicas da organização. Dar 

poder de decisão a elas facilita que façam escolhas melhores, desde que 

entendam os interesses e crenças da estratégia maior.  

 

É importante manter em perspectiva que: 

 

Organizações serão enfraquecidas no futuro. O ambiente externo é dinâmico e as 

lideranças costumam focar nas operações e em suas aspirações pessoais, muitas vezes 

negligenciando as mudanças do mercado. Toda empresa enfrentará no futuro 



 

condições muito diferentes de negócios. Falhar em responder às mudanças significa 

perder poder e relevância. 

 

Detectar as sutis descontinuidades é o desafio real. Descontinuidade é um desvio das 

expectativas, um sinal fraco que pode se transformar numa força capaz de alterar o 

futuro de uma organização ao causar uma disruptura, a quebra ou descontinuação de 

um processo já estabelecido.  

Quando um sistema sofre uma disruptura, o que surge em substituição a ele pode ser 

muito diferente. Por exemplo, os mamíferos dominando o planeta após a extinção dos 

dinossauros.   

 

Evitar prender-se a melhores práticas e metodologias quando o ambiente é de 

incerteza. Quando as coisas mudam, continuar a fazer o que você sempre fez, por 

melhor que o faça, pode não apenas ser insuficiente, como provocar um desastre. 

 

Meu pitaco. Nesta parte do livro o autor trata muito da importância da competência 

individual no planejamento estratégico. Ele fala do valor da reflexão, do exame das 

competências, do exercício sobre o que pode vir pela frente.  

 

Alguns anos atrás fui convidado para fazer a palestra de fechamento num evento 

para lideranças de uma das maiores empresas nacionais. Era um grupo de 18 

diretores e antes de entrar em cena, permaneci na sala assistindo ao final das 

discussões. 

Como quase todo brasileiro, eu admirava aquela organização e fiquei estarrecido ao 

perceber que eles estavam discutindo um tema que a empresa na qual trabalhei 

havia resolvido em meados dos anos 90. Era sobre a necessidade de um foco 

específico nos grandes clientes, oferecendo um leque de competências que os clientes 

desconheciam. Vi o plano que eles desenharam e antes de começar a minha palestra, 

pedi licença para dar um pitaco... 

Comentei que tempos atrás eu estava num time que enfrentou o mesmo problema e 

implementou a mesma solução. E que descobrimos rapidamente que nosso plano 

fabuloso dançaria porque não tínhamos gente qualificada para colocá-lo em prática. 

Não que não tivéssemos gente boa, é que não tínhamos gente preparada para 

aquela nova abordagem. 



 

O plano ruiu porque achamos que tínhamos a competência para colocá-lo em 

pratica. Ninguém foi capaz de antecipar as demandas que surgiriam e teriam de ser 

gerenciadas por alguém com uma competência que não tínhamos. Nós estávamos 

mudando uma condição, abraçando um novo desafio e não nos preocupamos em 

desenvolver habilidades diferentes para enfrentar aquele desafio.  

Portanto, senhores, antes de colocar seu plano em prática, assegurem-se de que 

vocês têm as pessoas capazes de levá-lo em frente. 

 

Parece uma coisa tão óbvia, não é? Mas os olhos esbugalhados daqueles caras 

mostraram que essa questão da competência das pessoas para implementar a nova 

estratégia, não fora discutida por eles. Não passava pela cabeça deles que suas 

equipes não tivessem gente capaz de abraçar as novidades. E aí estava um risco 

horroroso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3 

Grandes ideias 

 

 
 

O autor usa a história de Cristóvão Colombo para ilustrar como surge e se solidifica 

uma grande ideia. Colombo passou grande parte de sua infância no Mar Mediterrâneo, 

aprendendo o básico sobre navegação. Mais tarde, se aventurou para o norte e o sul 

do "Grande Oceano", como o Atlântico era então chamado.  

 

Colombo teve a grande e transformadora ideia de encontrar uma rota comercial para 

a Ásia, navegando para o oeste. Ele era curioso e ouvia detalhes enquanto conversava 

com outros viajantes. Então organizou o seu pensamento com o olhar voltado para o 

futuro. Ele pensou de novas maneiras. Estudou o clima e aprendeu a fazer mapas. E 

desse estudo e observação, especialmente dos ventos, teve uma inspiração: poderia 

chegar à Ásia se navegasse para o sul, retornando pelo norte. Colombo desenvolveu 

conhecimento de navegação, construção de barcos e todos esses detalhes da sua 

narrativa forneceram faíscas de compreensão. 

 

Grandes ideias se originam em pequenos detalhes percebidos ao longo do tempo. 

 



 

Colombo teve uma grande ideia, mas precisava de recursos. Ele achou lógico começar 

com um pedido de patrocínio ao rei João II de Portugal, pois tinha contatos dentro da 

Corte. Colombo também desenvolveu um relacionamento inteligente com a realeza 

espanhola, que eventualmente forneceu a ele os recursos necessários para seu 

projeto. 

 

A curiosidade de Colombo e outros hábitos mentais são consistentes com o conceito 

de pensamento de nível superior. Quando Portugal recusou apoio, Colombo recorreu 

a Fernando e Isabel da Espanha, que foram receptivos ao patrocínio.  

 

Uma boa estratégia se adapta a mudanças no contexto.  

 

Colombo começou suas viagens esperando chegar a centros comerciais grandes e 

sofisticados, mas nunca encontrou essas cidades. Ele então mudou de tática, aplicando 

tudo o que havia observado e aprendido nos relacionamentos que construíra. Embora 

precisasse da ajuda de muitas outras pessoas, suas experiências individuais, ideias e 

esforço estão no centro da história. Ele entendeu a situação, adaptou-se a ela e 

formulou uma abordagem razoável para promover seus interesses e os interesses de 

seus patrocinadores. 

 

Resumindo, Colombo: 

 

- Teve uma grande ideia 

- Tinha conhecimento de especialista 

- Teve uma inspiração 

- Garantiu recursos 

- Adaptou-se às mudanças na situação 

 

Meu pitaco. A descrição da epopeia de Colombo toma diversas páginas e é muito 

rica, com detalhes que eu desconhecia sobre o planejamento da viagem e as 

habilidades de Cristóvão Colombo. E foi impossível não fazer imediatamente um 

paralelo com minha vida, especialmente com a aventura de ir ao Campo Base do 

Everest. 



 

Eu tive uma grande ideia: escalar o Everest. Não tendo conhecimento de especialista, 

tive de desenvolver e percebi que, por questões de tempo, dinheiro e prioridades, não 

conseguiria mergulhar de cabeça na preparação para me tornar um alpinista capaz 

de chegar ao topo.  

Tive então uma inspiração. Se não dá o topo, dá o quê? O Campo Base. Garanti os 

recursos materiais e de conhecimento, adaptei-me às mudanças ao longo dos 

meses... e pronto.  

Faça um exercício de aplicar esse pensamento a grandes conquistas de sua vida e 

você verá que até mesmo inconscientemente, você usou estratégias.    

  

O autor então discorre sobre os 4 pilares do pensamento estratégico, apresentando 

um esquema e fazendo uma curiosa comparação com um jogo de xadrez: 

 

 
Pilar I – Capacidade individual. A cultura organizacional é o reflexo dos valores e 

preferências individuais, que estabelecem e refletem convenções. Mas que pode 

tolher a liberdade criativa dos indivíduos, levando à mediocridade.  

 

Meu pitaco. Qualquer organização é o resultado dos esforços de um grupo de 

pessoas, com suas crenças e carências. Pensar nas capacidades dos indivíduos, 



 

portanto, é fundamental para quem quer desenvolver uma estratégia. Caso 

contrário você terá uma lista de desejos sem capacidade de execução.   

  

Pilar II – Usando cognição. O funcionamento cognitivo do cérebro, em muitas formas, 

é amarrado a padrões específicos que funcionam bem na maior parte do tempo, mas 

que nos deixam vulneráveis muitas vezes. É preciso ser cuidadoso com as mensagens 

intuitivas, não baseadas em fatos.  

 

Meu pitaco. O autor fala de um distanciamento necessário. Quem está dentro do 

campo muitas vezes não consegue ter uma visão do todo. Por isso é fundamental 

considerar que você pensa com algum viés. Faz escolhas inconscientes, ditadas por 

hábitos ou por experiências anteriores, que podem cegá-lo para os indicadores 

importantes de tendências e oportunidades. É importante recorrer a pessoas que 

possam olhar de fora e descrever um panorama que você não enxerga.  

 

Pilar III – Identificar e organizar recursos. Ao considerar a alocação futura de recursos, 

é importante perguntar “por quê”, como forma de manter o foco e lógica para a 

estratégia.  

 

Meu pitaco. A alocação de recursos é o combustível para a execução. É aqui que entra 

a capacidade de separar o urgente do importante. Já comentei bastante em outros 

PodSumários e no VídeoCast 016 – Urgente ou Importante. Se você não assistiu, corra 

lá. 

 

Pilar IV – Sucesso Futuro. Um pensador estratégico competente busca entender as 

situações futuras potenciais e agir proativamente.   

 

O jogador vence ou perde o jogo, que é o Pilar IV – Sucesso Futuro, baseado no 

movimento das peças, que é o Pilar III – Identificar e Organizar Recursos, conforme 

uma perspectiva mental, que é o Pilar II – Usando a Cognição e o jogador, que é o Pilar 

I, o da Capacidade Individual. 

 



 

 
O pensamento estratégico é a capacidade individual de usar a cognição para identificar 

e organizar fatores que aumentam a probabilidade de sucesso no futuro.  

 

Os quatro fatores-chave do pensamento estratégico 

 

Fator 1 – Drive. Está associado com motivação, energia, ambição e coragem pessoal. 

Algumas pessoas fazem coisas que pessoas convencionais não fariam: mergulham 

profundamente nos detalhes, persistem nos objetivos e assumem riscos. Outros 

simplesmente não têm energia para isso.  

 

Meu pitaco. O “drive” em inglês poderia ser traduzido como impulsionador, é aquela 

força que faz com que você note a diferença entre uma pessoa motivada e outra que 

está fazendo por fazer. Pessoalmente acho que isso é uma combinação de fatores, e 

em minhas palestras mostro um quadro onde trato do assunto: 

 

 



 

Chamo das Esferas do Fazer. Uma delas, a do QUERER FAZER, outra da CAPACIDADE 

DE FAZER e mais uma, do TESÃO DE FAZER. Na intersecção das esferas do fazer, cria-

se um núcleo onde mora o tal drive. Quem atua nesse núcleo, querendo fazer, 

sabendo fazer e com tesão de fazer, tem força, energia, resiliência e capacidade para 

fazer acontecer. 

Essas esferas não se constituem por acaso ou por influência de terceiros, dependem 

totalmente da inciativa individual.   

 

Ou seja, ninguém vai querer por você; desenvolver capacidade por você e ter tesão 

por você. 

 

Fator 2 – Insight. Os insights, as sacadas, as ideias, são o molho secreto da estratégia.  

 

Meu pitaco. Insight não é um dado, uma observação, uma sugestão. Insight é uma 

sacada, uma inspiração. É aquele Eureka! que surge quando nossos processos 

mentais, após cruzar as informações que compõem o nosso repertório, chegam a 

uma conclusão. O insight acontece quando temos perfeita noção das relações de 

causa e efeito em determinados contextos. Tem a ver com a capacidade de dedução, 

de discernimento e de percepção e é tão mais presente quanto mais rico o repertório. 

E precisa da atividade de pensar, refletir, mesmo que em segundo plano. Quantas 

vezes você descobriu a solução para um problema, exatamente quando não pensava 

nele? 

 

Fator 3 – Sorte.  A presença da sorte tem a ver com o pilar III – Identificar e organizar 

os recursos e o pilar IV – Sucesso futuro. A melhor atitude é organizar os recursos com 

a intenção de favorecer as probabilidades de sucesso. Sempre lembrando que sucesso 

é uma possibilidade jamais garantida.  

 

O autor fala então da pergunta que faz ao avaliar as narrativas do pensamento 

estratégico: “Qual é o papel da sorte nesta história? A estratégia contempla o papel 

da aleatoriedade, do acaso?” 

 



 

Muitas pessoas atribuem seu sucesso ao talento e trabalho duro, geralmente 

ignorando as ocasiões em que o talento e o trabalho duro não evitaram falhas e 

fracassos. Da mesma forma, negligenciam as ocasiões em que a sorte apareceu. 

 

Meu pitaco. Essa coisa da sorte me fascina. Canso de ver exemplos de gente que age 

parecido e, enquanto uns dão certo, outros só fracassam.  

 

Acabo de assistir um documentário sobre Tina Turner, que completou 80 anos. 

Depois de se separar de seu marido Ike Turner, após anos de relacionamento abusivo, 

Tina se tornou uma cantora de cassinos e bares, muitos deles obscuros. Até ser vista 

por um produtor que, impressionado, decidiu trabalhar com ela. E apresentou-lhe a 

canção Private Dancer.  

 

 
 

Tina diz que ouviu, não achou nada demais na música, e disse ao produtor:  

 

- Tá bem. Eu consigo cantar isso. 

 

O que se viu na sequência foi um sucesso estrondoso por mais de 30 anos.  

E se aquele produtor tivesse ido ao lugar onde Tina se apresentou, num outro dia ou 

horário? E não a tivesse visto? 

No meio de toda história de sucesso sempre existe um golpe de sorte. Estar no local 

certo, na hora certa. Cruzar com a pessoa certa. Alguém vê seu trabalho quando você 

menos espera... Ainda escreverei um Ensaio Sobre a Sorte.  



 

Fator 4 – Emergência. Não é a emergência definida como “situação que não pode ser 

adiada”, mas a emergência de emergir. É o surgimento de novas estruturas, padrões e 

propriedades durante o processo de auto-organização dos sistemas complexos. O 

autor dá o exemplo de Colombo e a descoberta da América, que levou à descoberta 

de novos alimentos, como o milho, o coco e as batatas.  

 

Meu pitaco. Aqui o autor se refere a novos atributos que surgem quando 

implementamos mudanças. Existem centenas de exemplos na cara da gente. Comigo 

mesmo aconteceu. Depois que deixei de ser executivo para mergulhar no Café Brasil, 

passei a ler mais livros, fazer mais pesquisas, sempre com foco em me atualizar para 

palestras e depois para produzir os podcasts. E um dia percebi que eu estava de posse 

de um arquivo de conhecimento fabuloso, que poderia se transformar num novo 

negócio. Em paralelo, eu havia desvendado os caminhos do podcast. Para chegar no 

modelo do Café Brasil Premium foi um pulo.  

O que precisei foi perceber as novas coisas que surgiram a partir de uma mudança 

de foco. Na sequência, foi agrupar essas coisas. 

Então temos a leitura dos livros se transformando nos PodSumários, as palestras se 

transformando nos videocasts, os podcasts se transformando nos PodBooks, os 

textos avulsos se transformando em posts e capítulos de livros. E o canal de 

comunicação via feed, chegando no feed individual que possibilitou a criação de um 

canal de assinaturas.  

Sacou? Tudo que compõe o Café Brasil Premium foi surgindo ao longo de uma 

jornada de descobertas, como o milho das Américas chegando à Europa.      

 

Resumindo então os quatro fatores fundamentais para o pensamento estratégico: 

Drive, Insight, Sorte e Emergência.  

 

Enfatize o Drive no lugar da condescendência, o Insight no lugar da intuição, a Sorte 

no lugar da certeza e a Emergência no lugar de um planejamento central que amarre 

a criatividade.  

E o autor apresenta uma ilustração mostrando quais pilares são mais impactados pelos 

fatores fundamentais: 

 



 

 
 

Meu pitaco... Cabe aqui o texto do Cafezinho 234 - Oportunismo Disciplinado. 

Quando decidi seguir a carreira de executivo de multinacional, adotei um estilo de 

administração que chamo de “Oportunismo Disciplinado”.  

Trabalho com a equação “sessenta por quarenta”. Meus planos têm 60% das 

variáveis sob controle e as outras 40% eu guardo para as oportunidades. Você pode 

dizer que eu deixo com a sorte, é um ponto de vista. Eu vejo como ficar antenado 

para a aleatoriedade.  

Ter um plano, mas manter-se antenado todo o tempo. De repente aparece algo que 

não estava no plano ou no orçamento, mas é tão bom que tem de ser aproveitado.  

Ora, encaixe-se no plano!   

Meu plano é flexível, aberto às oportunidades. E como essa atitude não faz “parte 

do plano”, mas “É” o plano, as oportunidades surgem naturalmente.   

Mais que isso: eu conto com elas. 

Foi assim que, no ano 2000 quando eu já era Diretor de Comunicação de uma 

multinacional, decidi que poderia fazer muito mais. E fiz uma caminhada ao Campo 

Base do monte Everest, no Nepal.  



 

Quando voltei, tinha decidido que abriria outras frentes. Surgiram meu livro 

Brasileiros Pocotó, minhas palestras, meu site, meu programa de rádio, os podcasts 

e centenas e centenas de coisas que fiz. 

Se meu plano fosse 100% focado em “ser um executivo de sucesso”, ao qual eu ficasse 

amarrado, duvido que eu estivesse aqui, escrevendo estas linhas. Talvez eu fosse hoje 

um alto executivo de multinacional, trabalhando nos EUA e cuidando de atividades 

globais.  

Bem colocado na vida, respeitado, celebrado e... provavelmente infeliz. Foi o 

“oportunismo disciplinado” que me transformou no que hoje sou.  Mais que 

resultado daqueles 60% de organização e controle, eu sou os 40% flexibilizados, 

improvisados e irreverentes. Mas disciplinados.  

Pois é. Mas tem quem diga que o que eu tenho é sorte... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4 

Doze Micro-Habilidades do Pensamento Estratégico 

 

O pensamento estratégico é uma macro-habilidade composta de várias micro-

habilidades que você pode desenvolver. Micro-habilidades são, por exemplo, aquelas 

que um motorista utiliza até inconscientemente: acelerar, frear, mudar marchas, 

ultrapassar, estacionar. Elas se aplicam quando se está discutindo estratégia militar, 

investimento no mercado de ações ou governança de uma organização filantrópica.  

E o autor apresenta 12 dessas micro-habilidades: 

 

Curiosidade 

A curiosidade é talvez a micro-habilidade mais familiar do pensamento estratégico e a 

mais fácil de incorporar em uma rotina diária ativa. Uma dica para manter a 

curiosidade em movimento é monitorar o seu pensamento, fazendo a si mesmo a 

seguinte pergunta: "Estou no modo de aprendizado?”  

Pensadores estratégicos tendem a questionar tudo. Eles querem saber como as coisas 

funcionam e se perguntam o que pode ser feito para que funcionem melhor. Eles são 

curiosos sobre pessoas e suas histórias de vida. Encontre pessoas cujos pontos de vista 

são opostos aos seus e, em vez de tentar fazê-las mudar de ideia, saiba por que elas 

mantêm esse ponto de vista e como chegaram até ele. 

 

Pragmatismo  

Meu pitaco. Pragmatismo é uma doutrina filosófica que valoriza uma ideia pelos seus 

desdobramentos práticos.  O pragmatismo implica em ser prático, realista, sem 

rodeios, sem lero-lero. Uma pessoa pragmática vai direto ao ponto, não fica 

filosofando.  

 

A micro-habilidade do pragmatismo é a preocupação das pessoas em saber como o 

mundo funciona e o desejo de usar essa compreensão para avançar na direção de seus 

objetivos. O pragmatismo reforça a definição de competência como a habilidade de 

entender a situação e agir de acordo com ela.  

O oposto de pragmatismo é o quixotismo ou utopismo, aquela perseguição insana por 

ideias impossíveis de serem realizadas.   

 



 

Ambição 

A micro-habilidade da ambição não trata da ambição do egoísta ou narcisista, em 

busca de glória pessoal. Trata da ambição de contribuir com os interesses da 

organização e da sociedade. Produzir resultados baseados em princípios. 

O ambicioso pensa sua carreira estrategicamente, alerta para as oportunidades de 

crescimento. Abraça um projeto novo, aceita uma nova posição mesmo que lateral, 

busca uma promoção, representa a comunidade numa organização cívica. A ambição 

reflete o desejo de se expressar, de atingir objetivos, influenciar outros, perseverar, 

vencer e causar impacto.  

 

Nitidez 

O pensador estratégico tem uma mente afiada e conectada com a situação. Está 

permanente atento aos sinais de tendências emergentes, padrões e anomalias. Por 

mais fracos que sejam. 

 

Meu pitaco. A palavra que o autor usa é “sharpness”, que tem o sentido de nitidez 

de pensamento, de quem é capaz de ir ao ponto, de manter o foco, de não se perder 

em divagações. Aliás, essa é uma micro-habilidade da qual eu sinto mais falta em 

minhas experiências com as pessoas. É só piscar e a turma começa a divagar, a 

procurar atalhos, a dar voltas, sem ir direto ao ponto.  

 

Raciocínio Análogo 

A forma mais comum de lidar com conceitos abstratos é pela analogia. O pensador 

estratégico é sensível ao contexto em que atua e busca novas ideias fora do 

convencional. Ao usar analogias, podemos aplicar o mesmo aprendizado de uma 

situação específica em outras situações que nos são novas. Podemos imaginar a 

aplicação de princípios militares, religiosos ou esportivos, por exemplo, em nosso 

trabalho diário.  

 

Storytelling 

As pessoas se lembram de histórias. Uma história típica trata de coisas que já 

aconteceram, e é possível tirar lições poderosas desses acontecimentos. O autor 

motiva as pessoas na direção de outro tipo de história, que ele chama de prospectiva. 

Uma história que trata da organização, das equipes e das pessoas num contexto 



 

futuro. O desafio é construir uma lógica plausível para a audiência. A história não 

precisa ser verdadeira, mas dar a sensação de que pode ser verdadeira. Mesmo que o 

futuro seja incerto, as pessoas precisam ter a percepção de que ele é plausível.  

 

Meu pitaco. E aí vem um talento do contador de histórias, que é o de fazer com que 

as pessoas não só acreditem em sua visão, em seu sonho, mas que embarquem nele. 

E isso só será possível se elas acreditarem que esse sonho pode ser realizado. É isso 

que é o storytelling imaginando cenários futuros, e não apenas apoiado nos sucessos 

ou fracassos do passado. 

 

Postura Mental Aberta 

Essa micro-habilidade tem a ver com estar alerta para os fracos sinais de 

oportunidades e ameaças emergentes. Quem tem postura mental aberta está sempre 

receptivo a novas informações e é capaz de lidar com novas ideias e padrões. Está 

preparado para as novidades e sabe que a situação atual é diferente das anteriores.  

 

Meu pitaco. Não tem como não lembrar do Mundo VUCA, o da volatilidade, 

incerteza, complexidade e ambiguidade. Aliás, o autor falará bastante sobre isso na 

sequência. É para enfrentar o mundo VUCA que uma mente aberta se faz essencial, 

especialmente nas questões ambíguas. Se você não tem a disposição de aceitar uma 

opinião diversa da sua, a apreciar uma ideia que pareça absurda, fica complicado 

lidar com a incerteza, volatilidade e ambiguidade. 

 

Ceticismo  

A função do ceticismo é nos proteger de falsas premissas de terceiros. Nos liberta do 

pensamento ortodoxo, das amarras das tradições, daquilo que é assim porque sempre 

foi assim. Quem disse que tem de ser assim? O ceticismo nos permite questionar quem 

aparece com uma carteirada, baseado em sua experiência e muitas vezes escondido 

na burocracia feroz da organização.  O ceticismo, assim como o pragmatismo, está 

preocupado com a busca pela verdade, porque entender corretamente a situação é 

mais útil que crenças erradas ou inválidas.   

 

Meu pitaco. O Ceticismo é o motor daquela pergunta fundamental: Por que não? Eu 

até costumo usar o termo “ceticismo pedagógico”, que tem a ver com uma postura 



 

de não acreditar imediatamente em tudo que se vê e ouve, questionar e buscar 

argumentos e fatos que sejam convincentes. Dá trabalho e faz da gente um chato, 

mas evita cada roubada...  

 

Reflexão 

A micro-habilidade da reflexão é a agudeza da mente aplicada no constante 

entendimento daquilo que é importante para você e sua organização. É a reflexão que 

consolida toda nossa jornada de aprendizado. O autor chama a reflexão de “solidão 

produtiva”, quando você se livra de todas as distrações e... pensa. É quando você se 

desconecta daquele impulso irresistível pela ação e aprofunda seu conhecimento 

sobre a situação. Reflexão toma tempo e é desconfortável. Não gera um produto 

tangível. Aprendemos pela experiência e quando refletimos sobre essa experiência, 

ganhamos conhecimento.  

 

Meu pitaco. Em algumas de minhas palestras, mostro a Espiral do Pensamento, onde 

comento como deveria ser nossa trilha para as escolhas corretas.  

 

Começa com o contato com o fato. Dali vem a REFLEXÃO, quando perguntamos “Por 

que, o que quer dizer e qual a intenção do que penso, digo e faço?”. Em seguida 

vamos para a ANÁLISE, quando examinamos em detalhes a situação para entender 

o significado e as características essenciais das coisas. 

Dali, vamos para a o DISCERNIMENTO, quando percebemos as diferenças entre as 

características essenciais das coisas sem fazer juízo de valor. Na sequência, vamos 

para o JULGAMENTO, quando formamos uma opinião, estimativa, noção ou 



 

conclusão diante de circunstâncias apresentadas. E aí chegamos na ESCOLHA, 

quando selecionamos entre um determinado número de possibilidades. 

Sequência: refletir, analisar, discernir, julgar e escolher. A partir da escolha feita, 

aprendemos e crescemos. É um processo. Infelizmente parece que não temos mais 

tempo para esse processo todo. Saltamos do contato com o fato direto para a 

escolha, substituindo a reflexão, a análise, o discernimento e o julgamento por 

rótulos que alguém criou... Sacou? Por falta de reflexão, usamos a estratégia de 

outras pessoas. 

Assista o Videocast A Espiral do Pensamento.  

Empatia  

Empatia é a habilidade de perceber o estado mental de outra pessoa: suas emoções, 

sua lógica e suas intenções. Quem tem empatia é sensível ao contexto e a suas 

influências na estratégia. Mas as pessoas gastam mais tempo inventando e explicando 

soluções mirabolantes do que entendendo as necessidades e interesses dos clientes. 

 

Meu pitaco. O autor usa o exemplo da Coca Cola lançando a famigerada New Coke 

em 1985. A Pepsi Cola vinha ganhando mercado entre os jovens com uma 

provocação: “vocês vão continuar bebendo o refrigerante que seus pais bebiam?” E 

a Pepsi lançou o slogan: A Escolha da Nova Geração.  

A Coca Cola providenciou então uma pesquisa com 200 mil norte americanos que 

provaram uma nova fórmula para a bebida, mais doce que a tradicional e até 

parecida com o sabor da Pepsi. O público aprovava a mudança. E os caras foram 

radicais: substituíram a Coca tradicional pela New Coke, gerando revolta dos 

consumidores mais conservadores. Que eram muitos.  

A coisa chegou a tal ponto que o presidente da companhia, Don Keough, fez um 

pronunciamento afirmando que "Nem dinheiro e nem pesquisas puderam medir os 

laços emocionais e a paixão que os consumidores tinham com a Coca-Cola original". 

Três meses depois da New Coke a empresa lançava a Coca-Cola Classic, trazendo de 

volta a fórmula original. 

Essa história é um exemplo acabado da falta de empatia com o mercado e os 

consumidores. Acreditando na pesquisa, os executivos lançaram a New Coke como 

substituição, e não como extensão do produto tradicional. Distantes dos 



 

consumidores, eles pensaram que a concorrente estava falando de “novo sabor”, 

quando ela falava de comportamento. 

A Coca Cola se recuperou, mas essa história é exemplar.     

 

Resiliência Pessoal 

De novo a VUCA, em especial a ambiguidade, é fonte de sofrimento e ansiedade. As 

pessoas respondem às adversidades de maneiras distintas. Algumas são simplesmente 

nocauteadas. Outras retornam mais fortes e eficientes.  

Uma pessoa resiliente trata a resistência à suas ideias como um teste para suas 

convicções. O resiliente é inventivo. Encara os obstáculos como desafios e parte para 

buscar soluções. Para isso desenvolve uma visão otimista de que é capaz de provocar 

melhorias nas práticas existentes. Nunca se satisfaz com a mediocridade.  

O resiliente é inovador. Desenvolve uma rede de conhecidos para trocar informações, 

testa novas ideias com eles e pede seus pareceres.   

 

Meu pitaco. Cara, essa questão da resiliência parece ser ponto fundamental nestes 

tempos de geração floco de neve. As pessoas desistem diante de qualquer 

contratempo, parece que não suportam serem contrariadas. Não suportam a dor. 

Minha dica: leia a o Podsumário 12 Regras Para a Vida, do Jordan Peterson. Aliás, 

leia o livro completo. Lá ele fala sobre o tipo de caráter que devemos desenvolver 

para assumir a responsabilidade sobre nossas vidas e desenvolver a resiliência. 

E depois leia o PodSumário Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb que leva o conceito 

da Resiliência para um patamar superior. 

 

Mapeamento Conceitual  

Desorientação traz ansiedade e um mapa ajuda a reduzi-la se servir para você se 

orientar, não é? Muita, mas muita gente está perdida, incapaz de utilizar os mais 

rudimentares conceitos de estratégia. Muito menos de trabalhá-los e passá-los para 

outras pessoas.  

Para onde eu posso ir? Para onde eu devo ir? São as perguntas essenciais a serem 

respondidas. 

E o autor compara o mapa conceitual com um mapa tradicional: ambos podem ser 

usados para orientação, mostrando onde você está. E também para navegação, 

mostrando onde você pode ou deve ir. Mapas mentais podem ser normativos, 



 

descrevendo o que deve ser ou descritivos, representando o que é. Pontos de 

referência são fundamentais. Um farol marcando a entrada do porto é uma referência 

no mundo físico.   

Organizações são conjuntos de indivíduos que têm seus mapas mentais individuais. É 

a cultura organizacional que dá consistência a esses mapas. Mas é ela que também 

força uma certa conformidade que acaba encobrindo os fracos sinais de mudanças que 

porventura apareçam no horizonte.  

 

Resumindo as 12 micro-habilidades para o pensamento estratégico: 

 

Curiosidade 

Pragmatismo 

Ambição 

Nitidez 

Raciocínio Análogo 

Storytelling 

Postura Mental Aberta 

Ceticismo 

Reflexão 

Empatia 

Resiliência Pessoal  

Mapeamento Conceitual 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 5 

Porque o pensamento estratégico é tão raro 

Quando você tem o mapa errado, a precisão não importa. 

 

O pensamento estratégico é raro porque as pessoas se contentam com uma 

alternativa: o pensamento operacional.  

 

Pensamento operacional é a manifestação de suas experiências no dia a dia, da forma 

como lidamos com as pressões para gerenciar a organização.  

 

O objetivo de qualquer liderança deveria ser equilibrar a alocação da energia mental 

entre pensar estrategicamente e pensar operacionalmente, mudando de um para 

outro conforme a situação exige.  

 

O mapa do pensamento estratégico tem 

como referência mais importante o 

futuro, o longo prazo. É ele que serve 

como instrumento de navegação.  

 

 

 

O mapa do pensamento operacional é 

dominado pela referência da 

produtividade, depois perfeição, processo, 

presente e predição.  

 

 

 

Meu pitaco. Me lembro perfeitamente da dificuldade de explicar para as pessoas, 

quando implementamos processos de planejamento estratégico, a diferença entre a 

tática e a estratégica. Era piscar e a turma mergulhava nas discussões táticas, 

achando que estava discutindo estratégia. É meio que irresistível. As questões 

táticas, operacionais, são familiares, estão ao alcance de nossas mãos, podem ser 

vistas, realizadas, medidas, copiadas. Podem ser compradas.  



 

As estratégicas, não.  

 

A estratégia define os objetivos de longo prazo e como planejamos atingi-los. É ela 

que nos indica o caminho a seguir. 

 

A tática, a operação, é muito mais concreta e orientada para passos menores e 

prazos mais curtos. 

 

A estratégia mora no mundo dos sonhos, da imaginação. A gente pergunta “e se” e 

então sonha. 

 

A operação, a tática, é prática. A gente pergunta “e se” e faz.  

 

Sun Tzu, em seu livro A Arte da Guerra escreveu que “Estratégia sem tática é a forma 

mais lenta para chegar à vitória. Tática sem estratégia é o barulho antes da derrota”. 

 

A tática e a estratégia não se opõem, jogam no mesmo time. Pense 

estrategicamente, aja taticamente. 

 

Quando em dúvida sobre o que fazer, lembre-se que um pensador estratégico escolhe 

focar no sucesso futuro.  

 

Tanto o operacional como o estratégico são necessários. Se você quer melhorar a 

realidade operacional foque nos cinco Pês: Produtividade, Perfeição, Processo, 

Presente e Predição. Se você quer elaborar a estratégia, deixe de lado o mapa 

operacional e foque em explorar as referências para o futuro.  

 

Meu pitaco. Usando meu exemplo do Café Brasil Premium: quando comecei a 

trabalhar no processo, o pensamento estratégico foi claro, eu criaria conteúdo para 

oferecer a interessados que pagariam por isso. A estratégia era de monetizar meu 

trabalho através de quem o consumia, e não com patrocinadores. 

Sacou? Ao definir a estratégia, eu apontei para o caminho a seguir: quem pagará 

será quem consome. Isso fez com que eu desenhasse o projeto para atender às 

demandas desse público. 



 

Essa estratégia é diferente da estratégia dos podcasts, por exemplo, que define que 

quem pagará será um anunciante.  

No momento de definir as táticas, o como fazer, eu escolhi produzir o conteúdo como 

um curso que seria vendido caro para poucas pessoas. 

Pronto.  

 

Estratégia: produzir conteúdo para ser vendido para consumidores interessados.    

Tática: vender cursos caros para poucas pessoas, usando a Fórmula de Lançamento. 

 

Tudo certo, até a decisão tática trombar com meu propósito. Como é que eu, que há 

20 anos defendo a luta pelo desemburrecimento, no momento em que crio um 

conteúdo de primeira, só vou oferecer a quem tem dinheiro para pagar por ele? E 

quem não tem? 

Fiz então uma revisão na tática e mudei todo o projeto. 

 

A Estratégia continuou a mesma: produzir conteúdo para ser vendido para 

consumidores interessados.    

Mas a Tática mudou completamente: criar um programa de assinatura recorrente 

que ofereça o conteúdo não sob forma de cursos, mas como um fluxo constante e por 

um valor muito menor, acessível para muito mais gente.  

Eu tive de alterar a plataforma de venda, o processo de distribuição, os fornecedores, 

etc etc etc. 

 

Percebeu? A estratégia de “oferecer conteúdo a quem estiver disposto a pagar por 

ele” não mudou, mas a tática fez toda a diferença. 

 

Movendo-se do Pensamento Operacional para o Estratégico 

 

O autor então apresenta uma comparação dos Mapas de Pensamento Operacional e 

Estratégico, apontando as referências compartilhadas que podem ser usadas como 

pontes para transitar de um mapa para o outro. 



 

 
 Tempo: no mapa operacional é marcado em dias, meses ou anos. O pensador 

operacional substitui a estratégia pelo planejamento de longo prazo. Já o pensador 

estratégico, considera o tempo não como uma unidade de medida, mas como o lugar 

onde encontrar oportunidades.  

 

Problemas: no pensamento operacional são questões a serem resolvidas no curto 

prazo e perfeitamente localizadas. No pensamento estratégico, são questões amplas, 

que exigem especializações e prazos diferentes. 

 

Coordenação de recursos: é a atividade diária de alocação de recursos e definição de 

prioridades para atingir os objetivos. Essas escolhas são caras no âmbito da estratégia, 

envolvem abandonar linhas de produtos, promover joint ventures e reestruturações. 

 

Liderança: no pensamento operacional, é a liderança que influencia os outros a buscar 

a excelência, harmonia, perseverança e melhoria contínua. No pensamento 

estratégico é aquela que ajuda os outros a alinhar seus esforços na direção das 

referências para sucesso futuro. 



 

Projetos: projetos operacionais são focados no melhoramento dos sistemas 

existentes, como a qualidade e otimização de processos. São projetos para tocar o 

negócio. Projetos estratégicos estão focados em mudar o negócio.  

 

Meu pitaco. O autor faz uma interessante reflexão sobre a estratégia não ser um 

processo, mas uma espécie de forma de arte caracterizada por diferentes inputs e 

outputs, para os quais as pessoas têm visões subjetivas.  

Tenho uma palestra chamada Navegar é Preciso, que eu abro com uma fala que li, 

se não me engano, num livro de Rubem Alves. Ele diz assim:  

 

“Barcos se fazem com precisão, astronomia se aprende com o rigor da geometria, 

velas se fazem com os saberes exatos sobre tecidos, cordas e ventos, instrumentos 

de navegação são exatos. Mas para onde navegar? 

Antes da precisão da ciência de navegar vem o impreciso desejo de navegar.” 

Não é legal? Ele está tratando dos sonhos, da visão do líder que imagina algo no 

horizonte com tanta força que é capaz de reunir pessoas em torno de si para fazer 

acontecer.  

O sonho do “para onde navegar” é o início de tudo. Ele é subjetivo, impossível de 

medir, muda de pessoa para pessoa. E é o gatilho para tudo que vem depois. É o 

sonho impreciso que motiva o desenvolvimento dos cálculos e tarefas precisas para 

que ele se torne realidade.  

E tem gente que ainda trata sonhos como bobagens. 

 

A partir de sua definição do pensamento estratégico como uma forma de arte, 

fundamentada na natureza da estratégia, cujo resultado depende de habilidades e 

atitudes individuais, o autor questiona quem defende que a objetividade é boa, a 

subjetividade é ruim; medições quantitativas são boas, as qualitativas ruins; controle 

é bom, caos é ruim. E que o risco precisa ser evitado a todo custo. 

 

Meu pitaco. Pra quem ouviu o Podsumário Antifrágil, esse discurso é mel na sopa.  

 



 

Capitulo 6 

A extremidade difusa da Estratégia 

 

A ação essencial ao montar a estratégia é determinar qual é o desafio fundamental da 

organização no momento atual, sobre o qual ela pode agir. 

 

Quais de muitos interesses são os mais importantes para o sucesso a longo prazo? 

Quais projetos e programas se alinham com a estratégia e quais se alinham com a 

operação? 

Quanto dos recursos devem ser alocados aos portfólios “tocar o negócio” e “mudar o 

negócio”? 

A empresa precisará buscar mais dinheiro para aproveitar as oportunidades de 

investimentos? 

A empresa deve buscar oportunidades fora de seu modelo de negócios atual? 

 

O autor então trata da montagem da estratégia a partir de três fases: a extremidade 

difusa, a base estruturada e a programação da estratégia, que ele marca com três 

frases: “Nós acreditamos”, “Nós escolhemos” e “Nós adaptamos”. 

Dali para a frente ele entra na descrição detalhada do processo. Aí é demais para um 

sumário, você vai ter de comprar o livro... 

 

Melhores Perguntas 

 

Uma boa estratégia pode ser gerada se forem encontradas boas respostas para boas 

questões, em vez de boas respostas para perguntas mal colocadas. A capacidade de 

fazer perguntas curtas e excelentes é uma habilidade. Observe como um entrevistador 

de televisão talentoso ajuda o entrevistado a revelar informações importantes.  

 

Meu pitaco. Em minha trajetória, tive a oportunidade de ser entrevistado por muita 

gente. Jô Soares, Marília Gabriela, Juca Khfouri, Leda Nagle, Otávio Mesquita, Hebe 

Camargo e diversos outros. E para mim, Marília e Juca foram os destaques. 

Examinando a entrevista, fica claro que a postura de ambos fez toda a diferença. Eles 

não se preocuparam com uma agenda, não estavam com uma pauta amarrada. 

Estavam preocupados em obter uma história que agradasse aos telespectadores, e 



 

para isso se engajaram na conversa, até mesmo pela postura física. Enquanto Jô se 

protegia atrás de uma mesa, Marília se inclinava sobre a mesa na direção do 

entrevistado. Havia ali uma cumplicidade, que já defini num texto antigo: Jô joga 

tênis, seu objetivo é fazer com que o adversário erre. Marília joga frescobol, o 

objetivo é fazer com que o parceiro acerte. Foi isso que eu adotei para o LíderCast.    

 

Como a estratégia geralmente envolve ideias, estados e sentimentos conflitantes, é 

melhor usar um tom de conversação do que um tom interrogativo ou argumentativo.  

Faça uma pergunta de alta qualidade de cada vez e espere pacientemente por uma 

resposta ponderada. 

 

Sopa de Conhecimento 

 

Sopa de conhecimento refere-se à ambiguidade: partes da sopa fazem sentido para 

algumas pessoas e não para outras; algumas pessoas veem a mesma "coisa" e a 

rotulam de maneira diferente de outras, algumas pessoas veem coisas que outros não 

veem, e assim por diante. Um pensador estratégico mantém uma postura mental 

aberta para perceber o todo.  

 

O Desconfortável Desconhecido 

 

Pensadores estratégicos se concentram mais no aprendizado do que no 

conhecimento. Eles têm sensibilidade para o contexto, disposição para tolerar o 

desconforto da ambiguidade e a ambição de explorar o desconhecido.  

Pensadores estratégicos mantêm-se permanentemente na busca por alargar os 

horizontes, deixando de lado os sentimentos de estupidez e frustração. A extremidade 

difusa da estratégia é um mergulho rumo ao desconhecido. 

Quanto melhores as suas perguntas, mais você aumenta sua probabilidade de 

aprender algo útil. 

 

 



 

Capítulo 7 

Bolsões do Futuro 

 

No presente, um observador pode encontrar alguns detalhes que são imperceptíveis 

para a maioria das pessoas, mas que vão ganhar importância no futuro. Alguém que 

percebeu, no começo dos anos 2000, a presença de câmeras digitais rudimentares 

em telefones celulares, encontrou um bolsão do futuro no presente.  

Um bolsão do futuro é definido como uma prática, ideia ou coisa observável que é 

rara e insignificante no momento presente, mas com potencial para se tornar 

prevalente e impactante.  

 
O autor apresenta o conceito dos três horizontes, usando uma analogia com um 

caminho por uma trilha. 

O horizonte 1 é o primeiro plano, o aqui e agora e o futuro a curto prazo. Nele você 

pode ver os detalhes da trilha pela qual está caminhando, como as pedras e árvores 



 

pelo caminho, que são bolsões do futuro e se mostrarão mais prevalentes no 

horizonte 2. 

O horizonte 2 é o sopé da montanha, lá adiante, representando o futuro 

intermediário. 

E o horizonte 3 são as montanhas lá longe, representante o futuro distante. 

   

Cada um desses horizontes é um ecossistema distinto e até mesmo as plantas e 

animais que você encontra na trilha serão diferentes daqueles do alto da montanha. 

É a partir dessa analogia que o autor discorre de forma muito interessante sobre a 

mudança de contextos com o tempo e o que isso representa para o planejamento 

estratégico. 

 

Organizações frequentemente veem as forças disruptivas que afetam sua indústria, 

geralmente desviando recursos para participar dos mercados emergentes. Mas 

falham pela inabilidade de adotar as mudanças de modelo de negócios que a 

mudança disruptiva proporciona. A Kodak criou uma câmera digital, investiu na 

tecnologia e até mesmo compreendeu que as fotos seriam compartilhadas online. 

Mas falhou em perceber que o compartilhamento de imagens online era o novo 

negócio, não apenas uma forma de expandir seu negócio de impressão de fotos.   

 

Os valores que hoje nos guiam, serão relevantes no futuro? 

 

Cinco questões para guiar seu Pensamento Estratégico 

 

1. Quais são suas preocupações, frustrações e problemas atuais? Com essa 

questão você identifica os elementos do Horizonte 1.  

2. Quais suas aspirações futuras? Aqui você investiga o futuro desejado para a 

organização. 

3. Quais são os bolsões do futuro? Esses são os fracos sinais que poderão ou não, 

aumentar de importância, influenciando o Horizonte 3. 

4. Que inovações e tendências emergentes podem impactar no médio prazo? 

Para incluir opiniões sobre tendências e seu impacto no desafio principal da 

organização.  



 

5. Qual legado você pretende deixar para as futuras gerações? Uma pergunta que 

aponta para os valores institucionais e individuais. O que conservar do passado 

e o que preservar para o futuro.  

 

O autor apresenta um gráfico muito interessante ao qual você precisa dedicar uns 

minutos de reflexão: 

 
Meu pitaco. Almocei com conhecidos do mercado automotivo esta semana e 

estávamos falando sobre as mudanças que o segmento está se preparando para 

enfrentar, com o aumento dos carros elétricos. Toda cadeia produtiva do motor a 

explosão sofrerá, assim como a cadeia da transmissão de força automotriz. Um 

importante conjunto de produtos será descontinuado, com um impacto imenso sobre 

as fábricas e investimentos já amortizados em equipamentos, gente e processos. 

Coisa parecida só quando o carburador foi substituído pela injeção eletrônica... 

Me chamou a atenção porque esse mesmo assunto foi discutido na empresa em que 

eu trabalhei, 25 anos atrás. Já se avizinhavam os sinais de que os carros elétricos 

seriam uma mudança disruptiva para o negócio. E é quase impossível imaginar o 

tamanho das consequências que uma mudança como essa provocará num parque 

industrial maduro e totalmente voltado a produzir produtos que serão 

descontinuados.  

 



 

A micro-habilidade da Antecipação 

 

Antecipação, a capacidade de imaginar o futuro agora, é uma micro-habilidade 

estratégica. Existem três tipos diferentes de antecipação. Os dois primeiros são 

preparação e planejamento, ambos operam com a suposição de que o futuro está 

"fechado". Em outras palavras, nos dois primeiros tipos de antecipação, o estrategista 

opera com a suposição de que tudo que vale a pena conhecer já é conhecido.  

 

O terceiro tipo de antecipação é a descoberta e é "aberto" a emergências. É a 

capacidade de “ver” o futuro.  

 

Meu pitaco. Vou repetir aqui um pitaco do PodSumário 021 – Sistematize Já. 

Quem ouviu o Podcast Café Brasil 518 – O fator Merlin, já está familiarizado com esse 

assunto, não é? Eu publiquei um artigo sobre esse tema em Julho de 2016: 

 

Quem tem mais de 50 anos certamente foi impactado pela animação A espada Era a 

Lei, lançada pela Disney em 1963 e baseada num livro de 1938 que contava a história 

do cavalariço Arthur que, ao tirar uma espada encravada em uma pedra, torna-se o 

Rei Arthur da Inglaterra. Foi aquela animação que apresentou ao mundo duas 

personagens adoráveis: o Mago Merlin e a bruxa Madame Min, quem não se 

lembra? Merlin foi o mentor de Arthur e era muito conhecido por sua habilidade de 

prever o futuro. 

 

A lenda do rei Arthur é repleta de passagens que permitem tirar lições valiosas. Não 

aparece naquele desenho animado, mas diz a lenda que o garoto Arthur, meio 

perdido na floresta, chega por acaso à casa do Mago Merlin onde vai encontra-lo 

pela primeira vez. Convidado a entrar, Arthur se surpreende ao ver um lugar 

preparado para ele na mesa. 

 

Reparando na surpresa do garoto, Merlin diz: 

 

– Ah, sim… Como é que eu sabia que você viria? Bem, as pessoas normais nascem 

vivendo o tempo de trás para frente, sempre avançando. E tudo no mundo funciona 

assim: sempre seguindo com tempo para frente. Isso faz com que a vida seja mais 



 

fácil de ser vivida. Mas desgraçadamente, eu nasci na extremidade errada do tempo, 

e fui condenado a vive-lo de frente para trás, rodeado de um monte de gente vivendo 

de trás pra frente… 

 

Veja que metáfora maravilhosa. O que para uma pessoa normal era o futuro, para 

Merlin era passado. E veio daí o Fator Merlin, nome de um livro de Charles E. Smith 

que usa a lenda de Arthur para falar de liderança nas organizações. O que o primeiro 

encontro de Arthur com Merlin nos ensina, e que Charles Smith batizou de Fator 

Merlin, é a importância da capacidade de analisar o potencial do momento presente 

a partir da perspectiva de um ponto no futuro. Quando você consegue ter uma visão 

clara de onde quer estar no futuro, quando consegue visualizar o contexto, as 

relações, os objetivos, as dificuldades que encontrou para chegar lá, antes de chegar 

lá, você age como uma espécie de Mago Merlin: olha a vida lá do futuro em direção 

ao passado e assim antecipa movimentos, escolhas, consequências e cada degrau 

que precisa ser vencido para chegar até onde você deseja chegar. 

 

Esse é um exercício precioso, ao qual pouca gente se dedica por achar que olhar para 

o futuro não passa de sonhar. E o que serão sonhos além de bobagens? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 8 

Decisões Estratégicas 

 

O autor conta parte da história da IBM, apresentando Louis V. Gerstner Jr., que foi CEO 

da IBM entre 1993 e 2002. Ele escreveu o livro Quem Disse que os Elefantes Não 

Dançam?, que está esgotado e custa uma pequena fortuna nos sebos. 

 
O modelo de negócios da IBM foi bom para a década de 1960 e seguiu a inclinação 

natural dos pensadores operacionais para usar especialização e processo para 

solidificar suas vantagens. O bom ajuste dos anos 60 se tornou um desajuste nos 90. 

A IBM obteve sucesso pela primeira vez com sua experiência na indústria da 

computação. Com o tempo, ganhou vantagens sobre os rivais e tornou-se um líder 

histórico. 

Eventualmente, surgiram os disruptivos, como a computação pessoal e concorrentes, 

como a Microsoft e a Apple. Esses novos competidores e tecnologias eram bolsões do 

futuro. A IBM percebeu a oportunidade emergente e respondeu com uma nova 

estratégia. Eles planejavam dividir a organização e funcionar como pequenas 

empresas. Gerstner ouviu, fez muitas perguntas e reverteu a decisão. Ele revelou que 

a sua decisão de manter a IBM unida foi a mais importante decisão que tomou como 

CEO.  

Estratégia envolve apostas. Nenhuma estratégia é garantia de sucesso. As decisões de 

Gerstner sobrepuseram-se uma à outra para produzir sucesso. 

 

 
 



 

Capítulo 9 

Centelha de Insight 

 

As ideias são o tempero secreto da estratégia. Um insight é a descoberta pessoal de 

uma nova e melhor explicação para uma situação. É quando a mente substitui uma 

história medíocre por uma história melhor.  

A mente realiza insights por meio de três caminhos: encontrar conexões, explorar 

contradições, e usar o desespero criativo.  

Um químico usa seu conhecimento de química para sintetizar novos compostos. Um 

pensador estratégico usa seu conhecimento para criar novas ideias.  

 

O autor desenvolve o conceito das âncoras narrativas, que dão suporte para os 

insights. E usa o exemplo da IBM, descrevendo quatro âncoras narrativas a partir das 

quais a organização se reinventou: a importância dos clientes globais, a empatia com 

os clientes e seus problemas, o desenvolvimento da indústria da tecnologia da 

informação e o compromisso com a integração. A síntese dessas âncoras foi o gatilho 

para a mudança da IBM. 

 

O Caminho das Conexões envolve uma nova âncora narrativa para um modelo mental 

existente, conduzindo para a exploração de implicações e oportunidades sugeridas 

pela nova âncora.  

 

Meu pitaco. No exemplo do Café Brasil Premium, a nova âncora narrativa foi a 

percepção de que eu teria de entregar conteúdo a um preço baixo para que mais 

pessoas tivessem acesso. A conexão foi com o modelo de assinatura recorrente, que 

me levou a buscar alternativas para construção de uma plataforma que permitisse a 

distribuição exclusiva para assinantes. Percebe? Estava tudo por aí, o que eu fiz foi 

conectar oportunidades com tecnologias. 

 

O Caminho das Contradições envolve identificar uma âncora fraca e reforçá-la. 

 

Meu pitaco. No meu caso, identifiquei que eu não tinha um processo que garantisse 

a produção mensal, sequencial e sistemática de conteúdo organizado. O Premium, 

com assinantes pagantes exigiria um tipo de compromisso com o qual eu jamais 



 

lidara. Eu produzia de quando em quando as palestras e mais disciplinadamente os 

podcasts, mas a dinâmica era completamente diferente daquela que o Premium 

exigiria. Conteúdos mais aprofundados, mais focados, mais elaborados, que eram 

uma contradição com minha meta de liberdade criativa. Mergulhei então na 

sistematização de processos, desenvolvimento de métodos e estabelecimento de 

disciplinas, até virar uma máquina de criação de conteúdos. Identifiquei a âncora 

fraca e a tornei forte.     

 

O Caminho do Desespero Criativo envolve descartar âncoras narrativas fracas para 

escapar de situações perigosas. É o momento da escolha, quando você abandona algo 

que é seguro e familiar num ato de criatividade e sobrevivência. 

 

Meu pitaco. Ainda ficando com o Café Brasil Premium, esse é um insight estratégico 

que estou vivendo neste momento. Até 2017, palestras eram meu negócio principal, 

responsáveis por mais de 80% do faturamento de minha empresa. Mas lá atrás 

comecei a perceber sinais de que esse negócio estaria em perigo no futuro. Gente 

demais entrou nesse mercado; a qualidade dos contratadores caiu 

assustadoramente; celebridade passou a valer mais que conteúdo; as empresas 

embarcaram no modismo TED, de pequenas palestras feitas por desconhecidos em 

vez de demoradas palestras mais aprofundadas; as mídias sociais deram acesso a 

todo tipo de informação; a idade tornando cada vez mais penoso carregar quase 100 

quilos de peso corporal pelo Brasil em viagens desconfortáveis e cansativas... Tudo 

isso me levou a optar pelo abandono da minha vaca leiteira. Eu precisaria começar 

a sair do mercado de palestras, que me é seguro e confortável.  

Foi quando transferi energia para os Podcasts e criei o Café Brasil Premium. É aí que 

está meu futuro como negócio. As palestras são hoje 51% do negócio e a meta é 

chegar em 30%. Agora entendi que o que estou fazendo é o Desespero Criativo.     

 

Experimente as seguintes técnicas para despertar insights. 

 

Caminhando pelas Cercas 

 

Comece com uma analogia: a linha de propriedade de uma residência assemelha-se à 

periferia de uma organização. O primeiro passo é andar ao longo das cercas, parando 



 

periodicamente para olhar para os seus vizinhos e depois virar-se em direção à sua 

casa para assimilar os pontos de vista deles. O próximo passo é usar a sua imaginação 

para examinar os pontos de vista das várias partes interessadas. 

Por exemplo, como um cliente vê a sua organização? Ou um novo contratado? Ou um 

agente regulador do governo? Ou um fornecedor? O exercício de caminhar rente às 

cercas aumentará a sua empatia pelas perspectivas dos outros e irá ajudá-lo a 

identificar os problemas que podem ter um impacto amplo ou de longo prazo. Você 

pode identificar oportunidades para inovação que geralmente são encontradas à 

margem da organização, onde as coisas são obscuras e ambíguas. 

 

Meu pitaco. Muitos anos atrás, quando eu era o Gerente de Marketing na Dana, vivia 

constantemente um choque com os engenheiros que dirigiam as operações da 

empresa, para fabricação de autopeças. A operação era dedicada a atender as 

montadoras e eu trabalhava muito mais para o mercado de reposição, dos 

distribuidores, varejo e oficinas mecânicas. Os engenheiros da fábrica lidavam com 

os engenheiros das montadoras, todo mundo de terno e gravata e com a ISO 9000 

debaixo do braço. No mercado de reposição era bermuda e chinelo. Os engenheiros 

não aceitavam as demandas que trazíamos dos clientes da reposição, para 

determinadas mudanças nos produtos.  

Um dia, conseguimos levar o Gerente Geral de uma das operações mais críticas para 

visitar clientes no mercado. Botamos o engenheirão para conversar com balconistas, 

mecânicos e vendedores. Ele tomou um banho de mercado. Quando retornou, 

fizemos uma reunião, e a conclusão dele foi: 

 

- Esses caras não sabem de nada. 

 

Não teve jeito. O engenheiro foi incapaz de enxergar a empresa pelos olhos daqueles 

clientes. E a briga continuou.  

 

Viajantes no Tempo 

 

Imagine um viajante do tempo, do passado ou do futuro, que tenha acabado de 

aparecer no presente. Isso envolve a reformulação de seu ponto de vista e 

enquadramento narrativo, porque o intervalo de tempo mudou. O visitante do 



 

passado vê o presente como um mundo especial, cheio de mudanças em tecnologia e 

cultura. 

O visitante do futuro vê as oportunidades perdidas. 

Esse cenário do viajante do tempo pode ajudar a elaborar mais horizontes temporais 

com perguntas como estas:  

 

- O que o viajante do tempo reconheceria como familiar?  

- O que o viajante do tempo reconheceria como novo? 

 

Meu pitaco. Cara, como é fácil depois que a tempestade passou, olhar para trás e se 

arrepender dos erros cometidos e das oportunidades perdidas, não é? O que o autor 

propõe é um exercício de reflexão parecido com aquele do Fator Merlin. Transferir-

se para um ponto no futuro e examinar o que poderia ter acontecido. Mas ele vai 

mais além. Propõe examinar o hoje com olhos do passado e procurar as 

oportunidades perdidas.  

Pais sempre fazem isso com os filhos. Coisa do tipo “meu filho, se eu tivesse 

começado a guardar 50 reais por mês quando eu tinha a sua idade, hoje teria 

dinheiro para comprar um apartamento”.  

Quando comecei a trabalhar profissionalmente, após me formar em 1977, me lembro 

que um dia recebi uma pessoa que queria encomendar uns trabalhos de artes e 

criação de propagandas para um loteamento. Eu já havia feito algo parecido para 

um amigo de meu pai, para lotes em Ilha Comprida, e o negócio foi um mico. Esse 

outro cliente tinha uma proposta diferente, mas era ainda mais provável mico que a 

de Ilha Comprida. Eu vi o que ele queria, ele propôs pagar com algum terreno naquele 

fim de mundo, mas a gente descartou. Precisávamos de grana e não de um terreno 

num mico. Deixamos pra lá.  

Era começo dos anos 1980 e o nome do loteamento mico era Alphaville.  

Ah, se eu pudesse voltar atrás e aceitar trabalhar em troca de um terreninho... 

Desde então eu repito aquela reflexão a cada proposta que recebo. Será que não 

estou perdendo alguma oportunidade futura? 

 

 

 

 



 

Insights e Intuição 

 

Insight é um conceito diferente de intuição. A intuição é associada com o 

processamento mental eficiente. É assim que um motorista profissional dirige por 

horas sem se cansar mentalmente da rotina. O ato de dirigir é intuitivo. É uma espécie 

de memória combinada com hábitos, construídos a partir da experiência vivida. É a 

intuição que faz com que atletas e músicos pareçam praticar suas habilidades sem 

esforço.  

Já o insight é o resultado do processamento mental efetivo. O insight nos leva para 

uma explicação melhor da situação. É o insight, aquela sacada genial, e não a intuição 

o molho da estratégia.  

 

Meu pitaco. Botando mais molho aqui... eu sempre digo e repito que “esperança” 

não é estratégia. E o que vejo de gente colocando seu destino na esperança, na sorte, 

no “se Deus quiser, e ele há de querer”, é impressionante. Ter fé é necessário e até 

fundamental. Mas se você quer a ajuda de Deus, tem de dar uma mãozinha pra ele. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 10 

Perspectiva 

 

Perspectiva é a combinação da personalidade de um indivíduo com seu ponto de vista. 

A perspectiva é o fundamento de todos os aspectos do pensamento estratégico: a 

forma como sentimos o contexto, como damos sentido aos dados, como sintetizamos 

e programamos nossa estratégia. A perspectiva é única.  

 

Ao longo de todo o livro o autor valoriza os conceitos de ser não ortodoxo, não 

convencional, não conformista e não ordinário. A perspectiva estratégica de uma 

pessoa está ancorada em sua personalidade, experiências de vida e ponto de vista. 

Duas pessoas jamais terão a mesma perspectiva, pois cada uma tem uma jornada de 

vida em que acumula recursos: experiência, conhecimento, atitudes, ambições e o 

senso comum que influenciarão seu pensamento estratégico.  

E essa individualidade da perspectiva deve ser encarada como um ponto forte, que 

traz a diversidade de pensamento para a organização.  

O autor apresenta um processo de três passos com questões que ajudam a 

desenvolver a perspectiva: 

 

 



 

Passo 1:  

O que está acontecendo? Essa pergunta investiga contexto. Ser capaz de entender o 

contexto é uma das habilidades mais críticas quando se trabalha a estratégia.  

O que estou sentindo? Esta pergunta investiga seus sentimentos e seu nível de 

confiança. 

 

Passo 2:  

Quais são minhas inclinações? Aqui você investiga suas escolhas. 

Quem sou eu? Uma investigação sobre seu caráter.  

 

Passo 3:  

Que senso comum você está usando? Esta pergunta trata da subjetividade das 

opiniões. De ser capaz de contestar aquilo que todo mundo acha que é correto. De sair 

fora da média. A subjetividade é essencial para construir uma estratégia, 

especialmente se ela estiver associada a alguma ideia que os competidores não 

tiveram.      

Até que ponto estou disposto a investir? Aqui se trata de investigar o grau de 

comprometimento com o projeto. O “até que ponto” sugere uma nuance. Se você está 

em dúvida, talvez um investimento pequeno seja prudente. Se está convencido, meta 

o pé na jaca.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo 11 

Os anjos nos ombros 

 
 

Neste capítulo o autor fala dos grandes executivos que acabam cometendo crimes, 

alguns por falha de caráter. Ou então por falha em considerar a situação e as 

consequências de suas decisões. Pessoas inteligentes e talentosas podem agir de 

forma incompetente. 

O autor apresenta uma explicação de Andy Groove, no livro “Só os paranoicos 

sobrevivem”:  

 

“O sucesso gera complacência. Complacência gera a falha. Só o paranoico sobrevive.”, 

 

Meu pitaco. Complacência é um adjetivo bom, quando quer dizer amabilidade, 

presteza, benevolência, compreensão. Mas pode ser ruim quando significa o 

“paizão”, ou para usar uma expressão que anda na moda, o “passador de pano”, que 

trata os outros como seus filhos protegidos, cujas falhas sempre serão perdoadas. 

Isso é um problema, já que cria um ambiente onde as pessoas sabem que não serão 



 

penalizadas. E então... relaxam. Nesse sentido é o paranoico do exemplo. Aquele que 

fica em cima e que não dá espaço para que a folga termine em falhas.  

 

O conceito do anjo no ombro tem a ver com uma imagem muito conhecida e 

recorrente: a do anjo bom de um lado e o anjo mau do outro. 

O anjo bom é a consciência que nos coloca na trilha da moral, da busca por 

oportunidades, por deixar um legado, por não abrir espaço para a complacência.  

 

O anjo mau nos leva para o egoísmo, a indulgência, que é a tendência a perdoar culpas 

e erros. O anjo mau nos lembra que estamos cansados, ocupados e traz as tentações 

de sempre. É através da micro-habilidade da metacognição que prestamos atenção 

mais ao anjo bom e agimos conforme suas recomendações. Metacognição é o ato de 

discutir e pensar sobre como fazemos as coisas, sobre como aprendemos. 

A metacognição se parece com a reflexão, foca no auto-conhecimento e pode ser 

reforçada seguindo três passos: 

 

Passo 1: é normativo e identifica seus ideais. Pergunte-se “O que é que eu deveria 

valorizar, conhecer, aprender, pensar, fazer ou sentir?” Aqui você tem o ideal.  

 

Passo 2: aborda sua situação atual. A pergunta é “O que é que atualmente valorizo, 

conheço, aprendo, penso, faço e sinto?” Aqui você tem a realidade.  

 

Passo 3: é a ação na direção de fechar a lacuna entre o ideal e a realidade.   

 

A prática da metacognição ajuda a reconhecer as lacunas entre nossos valores e nossas 

ações.  

 

Falácias, ilusões e negligências 

 

O anjo bom nos lembra de atentar para: 

 

Negligências: passamos por cima de coisas que são desconfortáveis, inclusive a 

ambiguidade, a competição e a complexidade.  



 

Ilusões: prestamos atenção em aparências para julgar competência; exageramos na 

confiança em nossas habilidades e na capacidade de prever o que pode acontecer. 

Temos a ilusão da nostalgia, que diz que o passado era mais simples e prazeroso e 

virtuoso. Temos a ilusão que experiência é sinal de competência.  

 

Falácias: especialmente a do planejamento. Confiamos em planos e previsões 

otimistas que negligenciam eventos externos incertos e as mudanças que alteram 

nosso ponto de vista no futuro. 

 

Limitações cognitivas, como viés, falácias, ilusões e negligências são componentes 

fundamentais de nosso dia a dia que afetam nossos julgamentos. A troca de ideias com 

outras pessoas pode ajudar a desviar dessas armadilhas.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 12 

Diálogo e Deliberação 

 

O autor discorre sobre a importância dos diálogos para a construção da estratégia. E 

indica três perguntas simples para esclarecer os objetivos e manter o foco:  

- O que eu quero obter? Por exemplo, identificar um bolsão do futuro e suas 

implicações? Aprender com outros? Deixar um legado de resiliência?    

- O que eu quero preservar? Uma boa relação de trabalho com seus colegas, por 

exemplo? 

- O que eu quero evitar? Que informações sensíveis ou confidenciais sejam vazadas? 

Que regras sejam quebradas e provoquem problemas com a justiça?  

 

 
O objetivo do diálogo e da deliberação é aprofundar e enriquecer o compartilhamento 

de conhecimento. É possível que uma conversa entre Cristóvão Colombo e seu irmão 

tenha despertado o insight de que um viajante poderia explorar os ventos 

predominantes para navegar para o ocidente e usar os ventos do oeste para retornar. 

Um discurso de melhor qualidade pode levar a uma estratégia de melhor qualidade. 

 

 

 



 

Capítulo 13 

Tornando-se um líder extra-ordinário 

 

Extra-ordinário. Essa forma que o autor usou para descrever, quer dizer extra ao 

ordinário, não é apenas um superlativo gratuito. 

 

Um pensador estratégico que escolhe não praticar a liderança será só um analista. E 

um líder que não pratica o pensamento estratégico será apenas um animador de 

torcida em busca de eficiência operacional. 

 

Meu pitaco: Rarararararara... não tive como não me lembrar dos meus tempos de 

goleiro de futebol de salão quando eu tinha meus 24, 25 anos. Joguei num time que 

tinha um dono, um japonês fanático por futebol, mas que tinha um problema na 

perna. Não podia jogar. Então organizou um time. Marcava jogos, organizava o 

transporte, fazia todo o meio de campo e na hora do jogo, era o técnico.  

A coisa pegando fogo no jogo, ele pedia tempo. A turma se reunia em torno dele e 

ele dava as instruções: 

 

- Vai. Vai. Força. Garra! 

 

Pronto. Eram essas as instruções. Eu achava aquilo curioso, um pedido de tempo que 

não tinha nenhuma discussão estratégica, apenas frases de motivação vazias. Isso 

aconteceu por dois ou três anos. Só agora entendi o que era o japonês: um líder sem 

pensamento estratégico. Um animador de torcida que era dono do time. Rarara ...  

 

Ou autor então apresenta seu “elevator pitch” sobre liderança: 

 

Liderança é uma escolha por lutar com a multifacetada natureza da realidade e a 

coragem de ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. 

 

As pessoas escolhem entrar na zona da liderança guiadas por sua percepção da 

situação. A razão mais convincente é o altruísmo: o desejo de servir os outros. Também 

é a percepção de ausência de liderança, desejo pelo poder, lealdade à verdade ou à 

instituição.  



 

A zona da liderança está ao alcance de qualquer pessoa, mas muita gente escolhe não 

entrar pois ela implica em desconforto. 

Quando na liderança, exibimos nossa perspectiva e integridade. Quando diante de um 

desafio, suas ações são motivadas pelas expectativas das outras pessoas para com 

você? Ou vêm de um lugar mais profundo: daquilo que você acredita ser 

fundamentalmente verdadeiro e correto?  

 

Integridade é o alinhamento dos pensamentos com as ações.  

 

A liderança ordinária envolve aperfeiçoar o conhecido. A liderança extra-ordinária 

envolve a busca imperfeita pelo desconhecido. Em outras palavras, aceitar os riscos da 

experimentação e tolerar as falhas. 

 

O exemplo que o autor usa é excelente: o músico de jazz durante uma jam session. 

Quando ele ouve uma nota “errada”, abre-se uma oportunidade de mudar a 

performance para outra direção. O músico aprende a lidar com inesperado e 

improvisar. O pensamento estratégico é similar.  

 

Um estrategista sempre procurará amadurecer sua perspectiva e seus talentos. 

Confiança em si mesmo e nos outros, convicção, ajuste de pensamentos e 

comportamentos que influenciam os outros, conversas de alta qualidade e a coragem 

da liderança são marcas de um indivíduo que exerce domínio pessoal e interpessoal. 

 

O autor termina o livro com seu Manifesto do Pensamento Estratégico: 

 

Muitas organizações toleram conceitos medíocres de estratégia e de pensamento 

estratégico. Quando esses conceitos medíocres guiam decisões e ações, colocam em 

risco a relevância da organização e a prosperidade futura. 

O pensador estratégico competente é um guia essencial para o futuro da organização 

e para suas comunidades. Esse pensamento estratégico se origina em indivíduos com 

a mente afiada, que prestam atenção aos fracos sinais do contexto, confrontam os 

desafios e desenvolvem uma lógica melhor e inovadora para utilizar seus escassos 

recursos.    

 



 

Meu pitaco. Este foi seguramente o PodSumário mais difícil que já fiz. O livro é em 

muitas partes técnico, repleto de dicas. Tive de deixar muita, mas muita coisa fora. E 

mesmo assim o material ficou com 60 páginas! É muita coisa para um sumário. 

Pensei até em fazer em dois capítulos, mas aí eu estaria fazendo um resumo do livro 

e não um sumário.  

 

Muito bem, este foi o podsumário do livro COMO PENSAR ESTRATEGICAMENTE,  que 

faz parte do Café Brasil Premium. Como sempre, recomendo a você intensamente que 

compre o livro. Se você está interessado em desenvolver a capacidade de pensar 

estrategicamente, este livro é uma bíblia para ser consumida e consultada 

diariamente.  

 

Compre aqui: https://amzn.to/2PBXLDY 

 

Para terminar, uma frase famosa dos executivos da gravadora Decca em 1962: 

 

Não gostamos do som deles. Grupos com guitarras estão em decadência. 

 

Eles se referiam aos Beatles.  

 

Você recebeu este podsumário por fazer parte do Café Brasil Premium. De onde veio 

este, tem muito mais. Acesse www.cafebrasilpremium.com.br 

 

https://amzn.to/2PBXLDY
http://www.cafebrasilpremium.com.br/

