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The master strategist 

 

 
Depois de ler quinhentos livros de estratégia (o número é simbólico, talvez eu tenha lido mais do 
que isso) passando pelos nomes famosos do universo empresarial e militar, de Alfred Chandler a 
Clausewitz, consigo discernir e deixar de lado o que não serve mais do que peso nas prateleiras. 
De original mesmo, há pouca coisa. 

Um dos autores que merece ser estudado, embora tenha publicado apenas um livro, é o indiano 
Ketan Patel. Em The Master Strategist ele trata o tema com uma profundidade pouco comum. Com 
mentalidade oriental, com perceptível influência do hinduísmo, e com experiência ocidental, 
tendo fundado o strategic group do Goldman Sachs, acumula filosofia e finanças num currículo que 
desemboca em uma empresa de consultoria que hoje assessora negócios e governos da região do 
pacífico. 

O autor oferece uma perspectiva densa sobre como solucionar os problemas das organizações e 
da sociedade questionando paradigmas e resgatando, ao meu ver, ensinamentos atemporais dos 
grandes sábios do passado. Entre outras coisas, avalia os diferentes níveis de estratégia e de 
estrategista. Esses diferentes graus são proporcionais ao que ele denomina de “maturidade” e que 
eu entendo como “consciência”. 
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Não adianta dispor de métodos sofisticados se há carência do essencial, isto é, de estrategistas. 
Assim, o importante é desenvolver-se para atingir níveis superiores de entendimento e de 
atuação, e não se satisfazer com técnicas que, no máximo, servem como úteis ferramentas na mão 
de quem sabe o que fazer com elas. Temos de confiar mais na inteligência humana do que em seus 
produtos. Do contrário, você se limita aos artefatos e não se torna jamais um artífice. 

Uma amostra dos níveis que Patel menciona: 

Três níveis de estrategista: básico, mestre e iluminado (sábio). 

Quatro níveis de liderança: mestre e noviços; mestre e aprendizes; grupo de mestres; estrategista 
iluminado. 

Cinco níveis de estratégia: competição; perturbação; dominação; inclusão; aspiração (um Ideal ou 
Causa Superior). 

Vale à pena desenvolver cada um destes temas. Pretendo fazer isso nos próximos textos, 
acompanhe. 

—- 

Humildade também é fundamental, certo? Uma vez que se pense completo (maduro) o suficiente 
para prescindir da ajuda de outros profissionais você cai em uma de duas circunstâncias. Ou será 
um gênio acima da média ou será um ridículo a mais. A arrogância retarda, a modéstia eleva – 
assim ensina o I Ching. Só dois tipos de pessoas não buscam aprender e crescer, os que já são 
sábios e os que se acham sábios. No meio dessa escala há muitos níveis… 
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O estrategista 

 

 
Vamos desenvolver alguns dos temas que encontramos no livro Master Strategist, de Ketan Patel. 
Começo com a maturidade dos estrategistas, que ele descreve em três níveis: básico, mestre e 
iluminado (sábio). 

A qualidade da estratégia depende da qualidade do estrategista. Os menos capazes podem 
ganhar, mas às custas de muitas perdas e desperdícios, para os demais e para si mesmo. Os mais 
capazes conquistam com menos perdas e geram menos desgaste para si e têm menor retaliação 
por parte dos outros. Seria possível uma capacidade máxima em que todos vencem e ninguém 
perde? 

O iniciante terá a tendência de se deter na análise dos fatos isolados. Sua resposta é 
normalmente reativa e impulsiva, característica daquele que não se domina a si mesmo e, 
portanto, afeta-se com as circunstâncias. De certo modo acaba sendo moldado por elas. Na 
prática, significa que vai definir ações de modo intempestivo, imediatista, baseado em 
emoções que surgem mais da ação dos concorrentes, das reclamações dos clientes e da pressão 
dos colaboradores do que da verdadeira identidade do negócio. O iniciante não domina as 
situações, por isso é violento e competitivo no pior sentido da palavra. 
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O mestre já consegue encontrar uma posição mais elevada e superior, onde o conflito pode 
ser eliminado mediante uma posição em que as partes podem aderir em conjunto. Na prática, 
é transformar um concorrente em parceiro, um cliente incomodado em alguém que coopera 
com a melhoria do negócio e um colaborador desmotivado em alguém mais engajado. O 
mestre domina as situações porque previamente se fez senhor de si mesmo, e assim pode 
harmonizar conflitos. 

O iluminado seria aquele capaz de gerar estratégias de inclusão para todas as partes e impedir 
futuros conflitos. É claro que isso é extremamente difícil, por isso é para sábios iluminados. 
Mas são esses raros personagens históricos que reúnem milhões de pessoas em torno de uma 
Causa. A histórica confirma sua existência. 

O que muda de acordo ao grau de maturidade é principalmente a visão do jogo – mais 
fragmentada ou mais integral. O iniciante vê o adversário e vê o conflito. O mestre vê a 
situação em que ele próprio e o adversário se encontram juntos. O iluminado distancia-se de 
seu adversário e da situação para ver o ambiente mais amplo e o fluxo dos acontecimentos, 
descobrindo como propiciar a vitória para todos. 

—- 

Normalmente as estratégias são definidas e aprendidas em grupo. Os sócios, com ou sem a 
ajuda de consultores, tomam decisões para o negócio. Obviamente a maturidade conjunta 
deste grupo interfere na qualidade das decisões. 
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Liderando estrategistas 

 

 
Um grupo de líderes tratando da estratégia do negócio pode ser muito comum no dia a dia das 
organizações. O que não significa que o assunto seja trivial. Na realidade, acho que este é um dos 
temas mais delicados de se tratar, pois sendo um fundamento das relações humanos, a liderança 
não chega a ser um assunto totalmente compreendido; muito menos dominado. 

Liderar uma equipe madura e experiente não é como liderar um time de jovens em formação. 
Trabalhar com sócios que dialogam e chegam ao consenso com profissionalismo não é como 
debater com gente que se compraz em discordar e lutar irracionalmente pela “sua” opinião. 

No Master Strategist Ketan Patel assume o risco de não ser politicamente correto e dá a real: não 
adianta propor uma conversa aberta e participativa se os integrantes não têm condições de 
acompanhar o debate. No mínimo vai ser inútil, perda de tempo e chato. No máximo vai ser 
constrangedor, traumático, quem sabe conflitivo. O autor fala de quatro níveis de maturidade em 
discussões estratégicas, vejamos. 

Um mestre com noviços normalmente deixa o primeiro em posição difícil, pois não tem a 
companhia mínima para desenvolver temas complexos. Pior ainda quando os noviços não se 
assumem como tal e, por arrogância ou simples ignorância acham que estão no mesmo nível de 
conversa. Infelizmente, é um arranjo bem comum de se encontrar. 
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Um mestre com aprendizes pode conformar um time interessante, especialmente para os 
aprendizes. Mas eles têm de ser humildes para escutar e aprender. Claro que vão ser ouvidos 
também, afinal, um estrategista consciente vai querer aproveitar ideias diferentes e novas 
perspectivas sobre as coisas, além de se dedicar à formação dos futuros líderes. Essa combinação 
não é comum, mas quando existe garante a sucessão e os próximos anos do negócio. 

Um grupo de mestres estrategistas, o time ideal. As reuniões são produtivas, profundas, com 
enriquecimento paulatino das avaliações e com decisões assertivas. Há complementaridade e 
construção, dadas as visões individuais, porém também há consenso e cooperação, dadas as 
amadurecidas consciências dos participantes. Essa é a configuração desejada e pela qual 
normalmente trabalhamos para alcançar. 

Um estrategista iluminado torna, segundo Patel, irrelevante o grupo que o acompanha. A 
estratégia não pode ser melhorada além da sua visão. O que os demais podem fazer, se aceitam 
acompanhá-lo, é ajudar na execução. Mas essa configuração é muito rara. 

Certa ou errada, essa classificação nos leva de encontro à popular ideia de que mais cabeças 
pensam melhor do que uma. Depende. Claro, depende de quais são as cabeças. Pode não ser 
bonitinho afirmar isso, mas a experiência mostra que é assim mesmo. 

O importante não é lutar pela “sua” opinião, mas ajudar para que a decisão seja a “melhor” para 
todos. De que adianta ter dado um “pitaco” na discussão se não contribuiu para nada? Qual a 
vantagem de falar por falar? Quer simplesmente participar da brincadeira? Cuidado, Sun Tzu, bem 
no início do seu clássico Arte da Guerra, diz que estratégia é coisa muito séria. 

—- 

Mas se o problema é de auto estima, procure ajuda. E se lhe recomendam terapia ocupacional, 
busque outra coisa. Estratégia não é brincadeira. 
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Níveis de estratégia 

 

 
Vencer significa necessariamente alguém ganhar e outro perder? Será essa a única concepção 
possível de vitória? Bem, talvez seja, sim, a mais comum. Mas não necessariamente a mais 
refinada. 

O mundo de hoje se caracteriza por competição. E pelo nosso histórico de guerras e guerrilhas, em 
todos os campos, inclusive intelectuais, pensar uma harmonia total parece ingenuidade. Mas não 
pretendo falar aqui da possível paz perpétua de Kant. A ideia é mais pragmática. 

No âmbito dos negócios, nem sempre a agressão (baixar preços, lançar novos produtos, roubar 
clientes) é a melhor estratégia. Competir visando ganhar do concorrente é básico. É que talvez seja 
básico demais… Ketan Patel admite a hipótese e a eventual necessidade disso, mas apresenta um 
segundo nível de estratégia que é a Perturbação. Perturbar o inimigo pode tornar desnecessário 
lutar contra ele diretamente. Já parece mais refinado, não? 

Patel fala ainda de um próximo nível, a Dominação. Por exemplo quando uma grande empresa 
assume a liderança do mercado com seus ônus e bônus e dita a maiorias das regras – isso implica 
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em verdadeiras concessões e preços a pagar, por exemplo: investir constantemente em pesquisa 
e aceitar o fato de que haverá custos que outros playerspodem prescindir. 

O quarto nível de estratégia, a Inclusão, já nos leva a pensar menos em perdedores e mais em 
ganhadores. Exemplo típico é transformar um eventual concorrente em parceiro, através de 
alianças comerciais, fusões, joint ventures etc. 

O mais alto grau de estratégias surge na Aspiração, quando os estrategistas unem-se em torno de 
uma causa superior aos seus interesses particulares. É quando os líderes convergem seus esforços 
para o bem comum e dedicam-se à Causa, que pode unir os diferentes. Idealista? Certamente. 
Lindo? Também. Lírico? Acho que não, para mim está mais para um épico. 

Eu acho que o futuro da estratégia estará desafiando mais e mais os estrategistas a elevarem seu 
grau de consciência e a mostrarem, daí, mais maturidade nas decisões. Ganhar o conflito é bom. 
Melhor é evitar o conflito. Superlativo é vencermos todos juntos. 

—- 

Quem prefere lirismo, pode ler poesia lírica. Quem não alcança a ideia da harmonia e da 
cooperação, pode lutar nas arenas competitivas comuns. Mas quem sonha com a possibilidade de 
um mundo melhor (por que não?) pode assumir para si o mito épico do cavaleiro errante que 
busca outros companheiros de cruzada para viver na prática essa saga. Vamos juntos! 
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Coup d’oeil 

 

 

 
Leonardo da Vinci não tinha preconceitos, transitou na ciência e na arte com desprendimento. 
Nós, estrategistas de negócios, tampouco devemos nos intimidar com essa dualidade, já que 
estratégia é simultaneamente ciência e arte. 

Como ciência é analítica, fazendo uso de dados e informações que se racionalizam para 
compreender os acontecimentos; ordenar fatos e inferir relações de causa e efeito é o que se 
pretende. Como arte é intuitiva, lançando mão de imagens que se combinam buscando dar 
sentido às situações; ver o que os outros não viram é o propósito. A força da estratégia nasce da 
união de ambas. 

Os grandes estrategistas da história tinham um quê de surpreendente e de inusitado. Não é 
porque fossem irracionais, mas porque não se limitavam à razão. Napoleão conhecia muito da 
ciência militar (aliás, amava as ciências em geral), mas tinha ademais disso o coup d’oeil que lhe 
permitia estar sempre à frente do adversário. 
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A inteligência estratégica provém de ambas as faculdades, raciocínio e intuição. Cultivar a 
capacidade integral da consciência não é comum nos atuais centros de estudo, daí que devemos 
buscar isso mais além dos conhecimentos técnicos e universitários. 

A ciência oferece uma perspectiva mais extrínseca da estratégia. Com ela os analistas e 
consultores podem, desde fora, avaliar se o negócio está bem posicionado, com um consistente 
plano de crescimento. Já a arte confere uma perspectiva intrínseca, isto é, como a estratégia 
aparece para o próprio estrategista. É o que permite aos líderes saberem se estão sendo 
estratégicos em suas decisões. Ambas se complementam, sobretudo quando sócios e consultores 
atuam juntos para desenvolver o negócio. Aqui também a força vem da união. 

—- 

Tanto Da Vinci quanto Napoleão compartilhavam a vantagem do gênio que vê o que ainda não 
foi visto – ou vê antes que os outros vejam. Leonardo teve ajuda de Verrochio, Napoleão de Joseph. 
E você, com quem pode contar para ver as coisas? 
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Poesia e estratégia 

 

 
 

O golpe de vista do estrategista é como um lampejo, uma visão imediata e total da situação, capaz 
de lhe dar a perspectiva geral das coisas. É intuitivo, mais rápido que o pensamento. É como a 
inspiração do poeta, talvez. 

Trabalhando com sócios de escritórios de serviços profissionais, observo sempre como esses 
líderes são capazes de ir além do raciocínio comum. Não se limitam à análise dos fatos. Sabem dar 
margem para uma visão mais abrangente e mais profunda, que simplesmente não se explica com 
o vernáculo da lógica. Justo por isso, fazemos uso de analogias. 

Comparamos o negócio com um ser vivo que tem seus ciclos e tentamos entender em que 
momento se encontra; comparamos a empresa com uma pessoa (Se minha empresa falasse…) e 
tentamos escutar o que ela tem a dizer; comparamos os profissionais com estrelas e tentamos 
arranjar uma constelação. Toda essa poética não é só poética. É linguagem necessária para dar 
voz a um outro nível de conhecimento que não pode ser tratado pelo pensamento corrente. 

Sempre buscamos dar sentido às coisas, mas, às vezes, este sentido só pode ser apreendido 
mediante certas imagens simbólicas. Analisando os fatos com dados e números pode-se chegar a 



 TIAGO GRANDI    Negócios Intensivos em Conhecimento 

tiagograndi.com.br  

algumas conclusões, é verdade. Porém, no seu conjunto, parece que as organizações não têm 
sentido somente através dos números. 

Os bons estrategistas incluem o imaginário nas suas avaliações e decisões e tratam-no como um 
aliado que pode ajudar a perceber o fluxo dos acontecimentos, mais do que os acontecimentos 
em si. A chamada visão sistêmica depende de uma mentalidade integral, não discreta. Ver o todo 
é vantagem competitiva, mas para isso há que sair dos limites do raciocínio linear. 

Só a arte concilia os paradoxos. E nos negócios há muitos. 

—- 

É como poesia e prosa. A última descreve o que aconteceu de fato, mas é a primeira que dá sentido 
às coisas. 

 

 

 

 

  



 TIAGO GRANDI    Negócios Intensivos em Conhecimento 

tiagograndi.com.br  

A melhor estratégia 

 

 
Há muitas escolas de estratégia. Diferentes abordagens levam a distintos paradigmas de 
compreensão e de uso; para cada estrategista, um coup d’oeil.. O meu golpe de vista é bem simples: 
dedicar-se para ser o melhor naquilo que vale à pena. 

É claro que os valores e importâncias dependem de pessoa para pessoa – excetuando justamente 
os valores universais, que os há, e que não devem variar. Mas o que cada um considera importante 
é, de certo modo, o que define o indivíduo. Portanto, é preciso se conhecer a fundo e identificar 
qual é nossa fonte de energia. O que te faz trabalhar horas e horas, sem hesitar, com alegria e 
entusiasmo? Para usar um termo da moda, o que te põe no “estado de fluxo”? 

David Maister, no livro True Professionalism, pergunta: What do you care about? O velho consultor 
diz, parafraseando o presidente Coolidge, que aquilo que lhe inspira persistência e determinação 
será sua melhor estratégia de carreira. Eu concordo, pois motivos para desistir teremos muitos. 
Necessidades de mudança e inovação, também. Situações difíceis que vão exigir concessões e 
desprendimento, igualmente. O que pode superar essas e outras circunstâncias ao longo da vida 
será justamente a capacidade de manter-se firme (e feliz), concentrado e dedicado a aprender, 
melhorar, avançar. 



 TIAGO GRANDI    Negócios Intensivos em Conhecimento 

tiagograndi.com.br  

Outra maneira de pensar o assunto é refletir sobre o que não permite desculpas. Perguntar-se: 
qual tema ou disciplina consigo enfatizar sem aceitar escusas? Sejam as minhas próprias ou de 
quem for. Quando entendo que as coisas só dependem de mim mesmo, sem espaço para 
reclamações ou para culpar os outros, tenho aí um bom alvo de esforço. Qual é o trabalho que vou 
assumir 100%, com total responsabilidade, comprometido até o fim? Nesta resposta está a nossa 
melhor estratégia. 

Sabemos o que nos importa de verdade quando não aceitamos estar na média. A mediocridade 
lhe dá medo? Então é aí que você encontrará o seu caminho. Pois se não nos incomoda ser mais 
um, este certamente não é o seu destino, não é o que marca o seu maior potencial. A intuição 
humana leva-nos a testar limites e a buscar realizar o potencial que trazemos dentro. Logo, será a 
vontade de excelência que vai orientar onde pôr a atenção. 

Quanto às capacidades para fazer as coisas, talvez elas estejam latentes, esperando justamente 
por essa definição. Seja para uma carreira individual ou para uma empresa, as competências virão 
por consequência, aos poucos (ou rápido). O que interessa é saber o que dá sentido para o tempo 
que gastamos neste mundo. Sem significado, ficamos vazios. Com propósito, tornamo-nos 
plenos. 

Não se preocupe se você ainda não domina o assunto. Não se preocupe se você tem de aprender 
muito sobre o tema. Não se preocupe se você carece de experiência. Tudo isso vem e se acumula, 
alimentando a caminhada. Desde que você esteja no caminho certo, ou seja, no seu caminho. 

—- 

A melhor estratégia é ser muito bom no que é mais importante para você. E o resto? O resto se 
ajeita, se arranja ao redor. 
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“Como fazemos as coisas por aqui” 

 

 
Nos negócios intensivos em conhecimento a cultura organizacional é o principal fator 
competitivo. Sou consultor de estratégia, é verdade, mas não existe aplicação de estratégia sem 
gerenciamento da cultura. 

Se nas fábricas isso já é uma realidade, nos escritórios de serviços profissionais é uma realidade 
fundamental. Nestes ambientes a cultura tem mais influência do que qualquer descrição de 
trabalho. Dada a típica autonomia dos profissionais do conhecimento, só um sentido de 
pertencimento pode garantir a coesão do grupo e a preservação da marca. Os sócios precisam ser 
estrategistas para o negócio e precisam ser líderes para as pessoas. 

A cultura é a lente de como se vê o mundo. Ao longo da vida do negócio, nas suas tentativas de se 
adaptar ao mercado, superar problemas, encontrar alternativas, surge uma tácita compreensão 
do que funciona e do que não funciona. Daí advém um padrão de comportamento baseado em 
crenças e pressupostos compartilhados entre sócios e associados. Este padrão de conduta – “o 
modo como fazemos as coisas por aqui” – é a cultura organizacional. 

A substância da estratégia é cultural. A interpretação que fazemos dos fatos e as decisões que 
tomamos são definidas por essa lente. Quando erramos e quando acertamos; estamos ou 
pagando o preço ou sendo recompensados por ela. Somos vítimas e privilegiados, 
simultaneamente. 

O principal vetor da cultura é a liderança. Após planejar o futuro, é orientando o comportamento 
das pessoas que chegamos lá. Pelo exemplo dos sócios e pela constante comunicação com a 
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equipe, reforçando valores e princípios de trabalho, pode-se estabelecer um modo diferenciado 
de fazer as coisas. Muito subjetivo nos meios, muito objetivo nos resultados: os escritórios mais 
competitivos são os que têm cultura forte. 

Quando os profissionais atuam em coerência com a identidade do negócio surge uma 
consistência difícil de ser perdida e difícil de ser copiada: uma vantagem frente à concorrência. Os 
clientes entendem porque somos diferentes e os profissionais querem trabalhar conosco. 

—- 

“A cultura come a estratégia no café da manhã”. Ninguém sabe exatamente quem disse isso pela 
primeira vez, mas todos sabem que é assim. O plano dá certo ou dá errado em função do 
comportamento dos profissionais. 
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Alimentação estratégica 

 

 
 

No livro Strategy and the Fat Smoker, o guru dos serviços profissionais, David Maister, trata de um 
tema indigesto para muitos líderes: perde-se muito tempo com análises quando a dificuldade real 
está na execução da estratégia. Na sua analogia, Maister compara com uma dieta que, para ser 
efetiva, obriga-nos a manter a continuidade dos novos hábitos alimentares. O difícil, claro, não 
está em selecionar o que vamos comer; a questão é se teremos a disciplina para mantermo-nos 
fiéis à dieta. 

Depois de 20 anos de experiência como consultor descobri alguns macetes a respeito. Sem abrir 
mão da análise e do planejamento, também identifiquei que o maior desafio está ao pôr em 
prática as ações necessárias para atingir as metas. Se queremos os frutos, antes temos de plantar. 
É preciso, porém, “preparar o terreno” antes de semear e cultivar. 

Ora, se “a cultura engole a estratégia no café da manhã” como dizem, por que não lhe dar o 
alimento correto? Não há que lutar contra este fato, mas aproveitar-se dele.  E a comida predileta 
da cultura organizacional são os hábitos. 

Assim, em todo planejamento é fundamental questionar que tipo de hábitos estamos dispostos 
a abrir mão, adquirir ou preservar. Definir metas e objetivos é inócuo sem alinhar as ações 
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cotidianas que podem nos levar a realizá-los. Isso é até trivial, pois normalmente após o 
planejamento estratégico segue a conversa sobre o plano de ação. Mas as ações muitas vezes são 
definidas como se fossem coisas fáceis de se implantar. Não são. 

A aplicação da estratégia requer assumir um comportamento diário e constante. Portanto seria 
prudente considerar quais ações podem verdadeiramente ganhar realidade no dia a dia. Ao invés 
de iludir-se com os planos de ação desenhados em power point, melhor ser honesto com o que 
realmente conseguimos assumir como disciplina prática. É essa conduta que vai ser incorporada 
como hábito organizacional e que vai, em seguida, retroalimentar o pensamento estratégico e a 
sua execução. 

Preparar o terreno antes de semear e cultivar envolve sempre um trabalho direto com as 
lideranças. Quem se compromete com o exercício do dia-a-dia? Quem se responsabiliza por 
alinhar as pequenas ações com as grandes questões estratégicas? Sem profissionais assim no 
grupo, toda meta se perde no esquecimento. Ou pior, gera frustração. Uma verdadeira congestão 
para a empresa. 

Não basta selecionar a comida, temos de garantir que ela seja consumida todos os dias, todas as 
semanas, todos os meses. Isso dá mais trabalho que planejar, e é só assim que o planejamento se 
torna algo útil. Planejar tem mais a ver com essas escolhas: o que somos capazes de assumir como 
comportamento cotidiano? O que somos capazes de tornar prático? O que conseguiremos 
realmente seguir como regra diária? 

A boa nutrição não se restringe a calcular calorias. A boa nutrição é aquela que funciona. 

—- 

Sabe aquela dieta de início de ano? Muitos a escolhem com cuidado, mas não há compromisso em 
mantê-la. Talvez seja hora de revisar isso ocupando-se mais de uma dieta própria para você do 
que copiando a dos outros. Afinal, com o que você é capaz de se comprometer na simplicidade do 
dia a dia? 
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Narrativa estratégica 

 

 
Uma maneira de entender a estratégia – sua concepção e aplicação – é mediante a conversa e a 
linguagem que os líderes e demais profissionais utilizam para descrever o negócio. Fazendo 
algumas perguntas, podemos compreender bastante coisa sobre a organização. As palavras 
dizem mais do que a semântica da frase, mas temos de aprender a escutar o que está nas 
entrelinhas. 

Há organizações que não têm uma estratégia clara. Pode-se encontrar mapas, indicadores, 
quadros, slides sobre o assunto, porém se você questiona individualmente os principais líderes do 
negócio, verá que cada um diz uma coisa diferente. Cada um tem a sua história. Isso revela 
incoerência, divergências, inconsistência, dispersão etc. 

Existem casos de incompletude. Há objetivos, intenções, projetos. Se você pergunta qual é a 
estratégia, existe uma semelhança nas respostas, contudo se limitam comumente a metas e 
objetivos. Falta na narrativa como pretendem “chegar lá”. 

Em alguns casos há uma estratégia clara, mas não conseguem executar. Todos falam sobre onde 
querem chegar e também quais as iniciativas e projetos que estão em andamento para isso. No 
entanto, a prática do dia a dia é pesada, lenta, confusa, cansativa. Os comentários serão mais 
emocionais, com reclamações implícitas. Igualmente haverá críticas, então mais racionais que 
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emotivas, mas o efeito é o mesmo: times de trabalho pouco motivados e confiantes de que “as 
coisas vão dar certo”. Serão contos de drama, você não vai ouvir nenhum épico. 

Também aqui podemos encontrar situações em que alguns grupos conseguem realizar algo. Mas 
no conjunto perde-se energia (e dinheiro). E muito frequentemente gasta-se demasiado o tempo 
das pessoas para tentar entender o porquê da ineficiência. É como ouvir histórias cheias de 
explicação chata, com eventuais momentos de entusiasmo. 

Raros são os casos em que encontramos uma narrativa clara e completa – você escuta uma história 
com início, meio e fim. As lideranças podem lhe explicar quem são, o que fazem, aonde querem 
chegar nos próximos anos, como estão trabalhando por isso, quais são os atuais desafios, que 
problemas têm tido no cotidiano, quais os hábitos estão sendo mais difíceis de mudar, que 
conquistas já podem comemorar e que tipo de ajuda precisam. Aliás, este é curiosamente um dos 
sintomas mais interessantes. Uma narrativa estratégica dificilmente prescinde de provações e 
dificuldades. Como ninguém é perfeito – muito menos uma organização inteira – os líderes 
conscientes não só sabem o que estão fazendo, como sabem também onde precisam de ajuda. 

A atitude onipotente e autossuficiente normalmente é sinal de pouca inteligência. Um bom 
romance deixa margem para a criatividade e para diferentes interpretações. A ambiguidade é 
predicado natural do contexto da gestão e é normal deparar-se com alguma complexidade no 
texto. 

—- 

Imagine um velho índio contador de histórias. Ao redor da fogueira, na escuridão da noite, a única 
luz que temos é a que vem do fogo e da clareza das palavras do xamã. Este é um arquétipo 
psicológico que mora não somente no imaginário dos indivíduos, mas também no inconsciente 
coletivo. Descubra as histórias que se contam na tribo e você poderá inferir muita coisa sobre os 
caciques e a sua liderança. 
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O que você quer ser quando crescer? 

 

 
O crescimento natural nunca se limita a um simples aumento de tamanho, sem mais mudanças. 
Um adulto não é simplesmente uma criança maior. Crescer de verdade implica em um 
desenvolvimento mais complexo. 

Os escritórios de serviços profissionais muitas vezes são vítimas do paradigma industrial que 
prevê, na sua maioria, um incremento gradual de faturamento, vendas, estrutura. Quase toda 
organização industrial tem no seu plano estratégico indicadores de tamanho. Direta ou 
indiretamente, os empresários buscam uma operação cada vez maior, visando ganhos de escala. 

Talvez o volume seja uma referência útil para alguns negócios, em algumas etapas de suas vidas. 
Mas, especialmente no caso dos serviços intensivos em conhecimento, a estratégia depende 
muito mais de fatores qualitativos do que quantitativos. Vence no mercado aquele escritório que 
tem os melhores profissionais, não o que tem a maior quantidade deles. 

Uma criança quando se imagina adulta, com sua lúdica fantasia, se vê como bombeiro, policial, 
médico, professor… ou seja, imagina-se realizando coisas que, como criança, não poderia realizar. 
Suas brincadeiras são ensaio de profissão. Para ela, ser criança não se restringe a ter menor altura 
que seus pais. Crescer representa uma oportunidade de entrar num mundo novo, de participar de 
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assuntos que antes não podia participar. Crescimento é, portanto, poder realizar mais do próprio 
potencial. 

A maturidade profissional abre novos caminhos para o indivíduo. A maturidade do negócio 
possibilita novas oportunidades para o escritório. Tratam-se de mudanças mais substanciais que 
formais. A estrutura também deve acompanhar o novo conteúdo, entretanto ela o segue, 
servindo-o como elemento de apoio, não como essência. 

Você tem uma estratégia de crescimento? Se sim, avalie o quanto ela está vinculada a modelos 
mentais ultrapassados ou, ao menos, inapropriados para o seu negócio. Um plano de crescimento 
consciente descreve como vamos desenvolver nossa capacidade e daí conseguir lidar com 
assuntos, problemas e projetos que antes não éramos capazes de lidar, atendendo melhor os 
clientes (e clientes melhores).  A estrutura deve acompanhar a estratégia, não o contrário. 

—- 

O que você quer ser quando crescer? Espero que não seja o mesmo que hoje, só que maior. 
Crescimento é transformação total e os seus efeitos são de maior liberdade, mais sabedoria e 
constante realização. 
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As vozes da estratégia 

 

 
Uma vez, o sócio de um escritório de advocacia que visitei, me disse que precisava de ajuda para 
“pensar o escritório”.  Segundo ele, não conseguia tempo para, junto com seus outros sócios, dar a 
devida atenção ao assunto. Disposto a escutar as minhas recomendações, recebeu-me na sua sala 
e ouviu a minha voz. De fato, as recomendações de um consultor podem ser muito 
úteis, mas mesmo que não seja o caso, cabe aqui a dica de escutar, ao menos, outras três vozes. 

A primeira voz é a dos clientes. É necessário avaliar como os atuais clientes entendem e sentem o 
escritório. O entendimento tem a ver com a compreensão dos serviços prestados e o sentimento 
com a apreciação da qualidade do atendimento. Este binômio racional-emocional orienta o que é 
fundamental para conseguirmos novos contratos e mais indicações. Não tenha receio de inquirir 
diretamente a eles sobre essas coisas, afinal você quer servi-los melhor. 

A segunda voz é a dos profissionais. Devemos escutar sócios e associados, e o pessoal de apoio 
também. Todos têm como contribuir para a melhoria do negócio, desde que sejam aproveitadas 
as ideias de acordo à sua experiência, conhecimento e interesse.  Além disso, fica mais fácil avaliar 
o nosso pessoal quando eles se expõem. Não tenha medo do que pode ser dito, a pior coisa que 
pode acontecer é alguém falar alguma bobagem e você descartar. 
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A terceira voz é a dos concorrentes. Como ouví-los? Pesquisar na internet pode não ser suficiente 
e nem sempre se consegue obter informações diretamente deles… Uma dica, então, é criar 
uma persona fictícia e simular, com todo poder de fogo possível, uma estratégia contrária ao nosso 
próprio negócio. O que faríamos se fôssemos de outro escritório e quiséssemos obter os clientes 
da nossa carteira? O que faríamos para ter um posicionamento melhor? O que faríamos para 
roubar talentos? 

Essas três vozes são básicas para “pensar o escritório”. Ouvir os clientes ajuda a descobrir meios de 
conquistar outros mais; conversar com eles é a melhor maneira de ver as suas necessidades. 
Acostumar-se a ouvir a equipe vai ajudar a atrair e reter os melhores talentos; estimular as pessoas 
a se expressarem fomenta a iniciativa e a responsabilidade. Tentar ouvir a concorrência serve para 
treinar a mentalidade estratégica dos sócios; imaginar suas movimentações permite nos 
anteciparmos. 

—- 

A terceira não é a última voz. Claro que a do consultor também pode ser ouvida. E, sobretudo, 
aquela voz misteriosa que todo sócio tem a respeito de seu escritório. Chame de intuição ou lhe 
dê outro nome, não importa. Só não deixe de escutá-la de vez em quando também. 
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O caminho se faz ao andar 

 

 
Crescer com estratégia requer pensar e agir estrategicamente. A coerência entre as escolhas e a 
conduta dos profissionais é muitas vezes uma prova que define o êxito do projeto. Os sócios e os 
líderes dos serviços profissionais precisam refletir sobre isso. 

Há muitas maneiras de pensar estrategicamente o negócio. Uma delas é avaliar caminhos de 
crescimento a partir de duas variáveis: clientes e serviços. A primeira responde à pergunta “quem 
queremos servir?” e a segunda variável expõe “que tipo de ajuda podemos oferecer”. Os possíveis 
caminhos para crescer nascem de uma matriz imaginada ao cruzar esses dois elementos e 
visualizando um vetor de crescimento ou, em outras palavras, o momento presente e o futuro 
desejado. Assim, teremos clientes atuais e novos clientes; serviços existentes e diferentes serviços. 
Quatro regiões de uma matriz 2×2. 

Considerando o atual estado do negócio, isto é, a presente carteira de clientes e os serviços hoje 
disponíveis, podemos imaginar três caminhos genéricos para o crescimento: 

Novos serviços para os mesmos clientes; 

Mesmos serviços para novos clientes; 
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Novos serviços para novos clientes. 

Elaborar diferentes serviços para os atuais clientes tem como facilidade a proposição, já que o 
histórico de interação permite saber como abordar novos assuntos e como discutir ideias 
diferentes. Como já nos conhecem, a porta estará “aberta” para apresentarmos outros conceitos e 
métodos e então negociar um projeto inovador. 

Desenvolver novos clientes a partir dos mesmos serviços tem como facilidade o domínio dos 
temas e a segurança dos profissionais para falar do assunto. Como já se conhece bem o trabalho, 
pois há experiência, fica relativamente fácil apresentar argumentos, relatar casos de sucesso, 
demonstrar o retorno sobre o investimento. 

O terceiro caminho é o mais desafiador. Inovar em serviços e ao mesmo tempo conquistar novos 
clientes leva a uma complexidade maior. Neste caso a facilidade, talvez, seria contar com uma 
conversa sem expectativas, “zerada”, aonde profissional e cliente sentir-se-ão à vontade para 
especular, testar, avaliar e imaginar possibilidades. 

Note que cada uma das opções encerra sua própria problemática. Haverá um conjunto de 
dificuldades a enfrentar na caminhada. Por isso o engajamento na linha de ação escolhida é que 
vai determinar seu sucesso. Isso deverá estar no foco da atenção dos líderes, cotidianamente. 

Dessas três vias de desenvolvimento, qual é aquela em que você se sente mais confiante e à 
vontade para seguir? Já que os riscos são inerentes ao crescimento, o melhor é decidir de acordo 
ao comprometimento que os sócios e demais líderes poderão assumir de verdade. É o dia a dia 
que vai comprovar a eficácia e, logo, validar a estratégia. 

Crescer com estratégia significa escolher e pagar o preço da escolha. Não existe estratégia sem 
decisões, nem tampouco sem ações. Separar planejamento de execução é ingenuidade, 
inexperiência. Agir sem pensar é inconsequência, tolice. Pensar sem agir é inócuo, inexpressivo. 
Lembre que não há caminho sem caminhante, pois o caminho se faz ao andar. Ambos se 
tornam um só. 

—- 

De Antonio Machado: 

Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 
Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar. 
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Diferenciando-se da concorrência 

 

 
O principal erro que se comete nos serviços profissionais, de longe, é querer ser tudo para todos. E 
a pergunta não é se você pode fazer isso? A pergunta é por que você iria querer isso?! 

A diferenciação da marca de um escritório de advocacia, arquitetura, contabilidade, de uma 
empresa de engenharia, consultoria, software, de uma agência de comunicação, design ou de um 
estúdio de criação, ou seja lá qual for o seu negócio, radica sempre em uma palavra: 
Identidade. Você precisa saber quem é e para quem quer trabalhar. Parece fácil, mas na prática é 
difícil tomar essas decisões estratégicas. 

Costumamos ajudar nossos clientes ensinando que não se perde oportunidades ao se 
especializar. A experiência mostra que, ao contrário, ganha-se com isso. Os psicólogos podem 
explicar pelo tal efeito Halo, nós explicamos em base à noção fundamental da estratégia: temos 
de decidir o que não faremos para poder vencer naquilo que faremos. É mais uma questão de dizer 
não do que de dizer sim. E a chave está em entender a essência do negócio, suas originais 
aspirações, suas competências centrais, suas qualidades e, por que não, suas preferências. É hora 
de dar-se o direito de escolher o que mais gosta, para poder então cumprir com o dever de ser o 
melhor nisso. 

Algumas recomendações podem auxiliar no exercício: 

o   Veja se há algum padrão na sua carteira de clientes. Tamanho, tipo, setor, região. 
o   Veja se há algum padrão na sua equipe. Formação, experiência, predisposições, 

habilidades. 
o   Lembre do início, de quando fundaram a empresa. Quais eram os sonhos? 
o   Pense no futuro e responda àquela pergunta de “o que queremos ser”. 
o   Faça uma avaliação dos seus principais concorrentes. O que eles não têm que vocês têm? 
o   Analise a possibilidade de focar seus esforços num nicho de mercado. 
o   Analise a possibilidade de focar somente num determinado tipo de problema. 
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o   Analise a combinação disso tudo. 

Chegamos a inventariar 25 tipos de diferenciais que os serviços intensivos em conhecimento 
podem utilizar. Mas não vou dar nenhuma lista. Eu sei que isso é popular nos blogs e nas redes 
sociais. Mas é muito mais proveitoso aprofundar a questão com seus sócios do que buscar 
fórmulas prontas. 

—- 

Em tempo: identidade e diferença são conceitos próximos, como irmãos que não se separam. 
Fortaleça sua identidade e vai, naturalmente, comunicar suas diferenças. 
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Estratégia para serviços profissionais 

 

 
Os serviços profissionais – aqueles de alto valor agregado e intensivos em conhecimento – pedem 
uma adaptação para o uso dos conceitos e técnicas gerenciais convencionais. É preciso “pensar 
fora da caixa” da indústria de transformação, das fábricas e das máquinas; e pensar “dentro da 
caixa” de um novo contexto, onde a criatividade, o insight, a especialização, a experiência, entre 
outras coisas, são muito mais relevantes. 

Para quem quer começar o seu negócio com estratégia: profissionais liberais, autônomos, 
freelancers, formandos ou recém-chegados ao mercado de trabalho com um cartão de visitas na 
mão e um escritório (home office, claro). Para quem tem já um escritório consolidado, com uma 
certa carteira de clientes, com um faturamento crescente e com algum reconhecimento no 
mercado. Para quem já divide, com outros sócios, uma estrutura maior, com equipe de 
profissionais e larga experiência, com invejável carteira de clientes e com alto prestígio e 
recebendo constantes indicações. 

Para todos vocês, a dica é a mesma. Considerar que há uma necessidade de trabalhar sobre 3 
elementos fundamentais, os 3 Is: Intangibilidade, Interatividade e Inseparabilidade. 
– Como nosso negócio lida com ativos intangíveis, precisamos tangibilizar isso numa clara 
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mensagem para nossos clientes e para nós mesmos, isto é, definir a IDENTIDADE – quem você é, 
o que oferece, quais seus diferenciais, como seu conhecimento proporciona valor, qual o seu 
cliente ideal, quais são os segmentos em que deve atuar, etc. 

– Como nossos serviços dependem sempre da interação com o cliente, precisamos educar e 
desenvolver um relacionamento de confiança para garantir IMPACTO – viabilizar ganhos e 
benefícios evidentes para gerar novos cases e conseguir indicações para mais clientes. 
– Como nosso conhecimento é altamente especializado e inseparável das pessoas, para criar uma 
equipe de profissionais fiel precisamos de INSPIRAÇÃO – fazer com que aqueles que trabalham 
conosco, sócios ou associados, seniores ou trainees, estejam alinhados e falem a mesma língua, 
motivados por realizar o sonho do escritório (muito mais que ganhar dinheiro, deixar uma 
marca!). 
—- 
Os serviços profissionais no Brasil estão muito aquém do grau de maturidade de outros países, 
como EUA, Canadá e Europa em geral. Temos de mudar isso com estratégia. 
Você,  jovem de 18 anos (ou muito mais...), Advogado, Arquiteto, Consultor, Engenheiro, 
Contador, Tecnólogo, Publicitário, Designer, Economista, Profissional de Software, una-se a esta 
causa. O Brasil precisa de você. 

 


