
Como estimular 
o pensamento 
estratégico em 

onze dicas 

O pensamento 
estratégico é um 
conceito que 
conquistou seu 
espaço no campo 
do marketing, e, 
principalmente, no 
mundo dos negócios

No entanto, observe 
que na verdade, esta 
abordagem é útil 

em praticamente qualquer 
área da vida. Isso porque 
ao partimos da definição de 
que se se tem no “agora”, 
considerando o que será 
necessário realizar no futu-
ro. Em outras palavras, é a 
capacidade de antecipar o 
efeito de suas ações, uma 
visão a longo prazo, criativa 
e orientada, para a executar 
objetivos específicos e ob-
ter resultados já esperados. 

Como o próprio nome diz, 
esse tipo de pensamento 
envolve uma estratégia, um 
plano de ação coordenado 
que é desenvolvido focado 
em atingir uma meta. No 
começo, para se ter uma 
ideia da origem do termo, 
esse tipo de pensamento 
era aplicado em guerras. 
Trazendo para o mundo 
dos negócios, já vou logo 
dizendo que não é algo 
teórico, mas sim aprendido 
e fortalecido pela prática. 

Esse tipo de pensamen-
to pode ser observado na 
forma de agir do gestor: 
se mais aberto, de longos 
horizontes e detentor de 
uma visão prudente, tende 
a ser um grande pensador 
estratégico; se fechado, 
inconstante e de raciocínio 
focado somente no curto 
prazo, menor é a tendência 
a essa forma de organiza-
ção mental. O estrategista 
procura nivelar os desafios 
atuais a uma perspectiva 
de futuro, a partir de uma 
visão apurada da empresa. 

O pensamento estratégi-
co nas organizações é uma 
soft skill fundamental para 
conseguir resolver desafios 
de forma eficiente. Mas nem 
sempre fica claro como che-
gar a essa tal mentalidade 
estratégica, pois raras as 
vezes esse feedback vem 
com algum guia concreto 
sobre o que fazer com 
isso. Então, quais são as 

atitudes específicas que um 
profissional pode ter para 
desenvolver o pensamento 
estratégico? 

O primeiro passo é mu-
dar a mentalidade. Se o 
profissional acredita que 
o pensamento estratégico 
nas organizações é apenas 
para grandes executivos, 
se engana. A mentalidade 
estratégica pode e deve 
acontecer em todos os ní-
veis da organização, sendo 
que é um dos requisitos 
principais de todos os tra-
balhos, mas não está escrito 
necessariamente. 

Neste sentido, veja algu-
mas dicas para estimular o 
desenvolvimento do pensa-
mento estratégico: 
	 •	Aprenda	 a	 identificar	

tendências; 
	 •	Importe-se	com	a	ges-

tão financeira (mesmo 
que não seja o respon-
sável direto); 

	 •	Seja	 flexível	 e	 avalie	
todas as possibilidades 
antes de agir; 

	 •	Entenda	que	estratégia	
e execução não são a 
mesma coisa; 

	 •	Busque	respostas	para	
todas as perguntas, 
incluindo as complexas; 

	 •	Foque	 na	 solução	 e	
não nos problemas do 
negócio; 

	 •	“Desligue”	o	automático	
e pense antes de agir; 

	 •	Busque	 compreender	
os	 conflitos	 e	 não	 se	
esquivar deles; 

	 •	Identifique	 os	 pontos	
fracos da equipe (ou 
seu) e busque alterna-
tivas para melhorá-los; 

	 •	Desenvolva	 cada	 vez	
mais a empatia. Apren-
der a se colocar no lugar 
do outro é o primeiro 
passo para se aproximar 
verdadeiramente das 
pessoas e ajudá-las a 
desenvolver o seu po-
tencial máximo; 

	 •	Tente,	sempre	que	pos-
sível, esboçar cenários 
a médio e longo prazo, 
nunca pense apenas no 
agora. Entender que 
uma decisão que irá 
tomar hoje trará conse-
quências inevitáveis para 
o futuro é fundamental. 
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É importante evidenciar as possíveis opções que a tecnologia 
está ofertando.

A Covid-19 mudou aspec-
tos em quase todas as áreas 
e setores, e com o trabalho 
não foi diferente. E apesar 
de causadora de irreparáveis 
perdas pessoais, a Covid-19 
revela e estimula alternati-
vas às formas que utilizamos 
para desenvolver atividades, 
sejam elas rotineiras ou não, 
principalmente no campo 
profissional. 

Segundo o professor da 
FECAP,	Lauro	Russi,	ainda	
que levemos em conta a 
conhecida instabilidade do 
nosso mercado de traba-
lho, causada por inúmeros 
fatores de ordem política 
e econômica, predominan-
temente, é importante que 
evidenciemos as possíveis 
opções, algumas já à nossa 
disposição, outras em de-
senvolvimento, que a tecno-
logia nos oferta, objetivando 
proporcionar mais agilidade 
e eficácia nos processos, e, 
ao final, uma melhor quali-
dade de vida. 

“Dentre	as	inúmeras	pos-
sibilidades, a modalidade 
home-office e o e-commerce 
parecem estar sendo, cada 
vez mais, assumidas como 
soluções bastante viáveis 
contra o estresse do dia a dia, 
referindo-nos mais especifi-
camente ao enfrentamento 
do trânsito, do transporte 
público e à obtenção de 
um tempo livre maior”, diz. 
Há uma percepção de que 
determinadas atividades 
já existentes poderão ser 
executadas virtualmente, e 
outras surgirão como neces-
sidade ao atendimento das 
demandas provocadas pelo 
avanço tecnológico que já 
está e continuará afetando 
esse mercado. 
 1) Tecnologia da Infor-

mação - Desenvolve-
dores de softwares/
Apps: cada vez mais a 
praticidade, o ganho 
de tempo e a redução 
de custos serão neces-
sários;	Analista	de	“Big	
Data”:	as	informações,	
cada vez mais intensas 
e diversificadas, terão 
de ser analisadas e 
disponibilizadas aos 
usuários, e, quando 
possível, triadas; Es-
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Você pode salvar os arquivos na nuvem 
e acessá-los a qualquer momento.

Dessa forma, a com-
putação em nuvem 
possibilita que o usu-

ário os acesse por meio de 
qualquer lugar e de qualquer 
computador, tablet ou tele-
fone celular. 

“Um exemplo simples do 
uso da nuvem é quando 
você possui diversas fotos 
e vídeos, porém não quer 
armazená-los no seu celular 
ou tablet para não ocupar 
espaço do dispositivo. Você 
pode salvar os arquivos na 
nuvem e acessá-los a qual-
quer momento e de qualquer 
lugar através da internet”, 
informa	 Douglas	 Jaskulski,	
gerente de operações de TI 
da KingHost, empresa de 
soluções digitais. 

Com o avanço da tecno-
logia e a digitalização das 
empresas, se tornou ainda 
mais importante utilizar 
métodos que melhorem e 
deixem mais seguros os 
dados. Com o cloud compu-
ting é possível realizar um 
update do site, e ter mais 
segurança e performance 
para um negócio, isso por-

Metade do 
faturamento 
são 4% de 
todo seu mix 
de produtos 

Um supermercado de 
médio porte possui, em 
média, mais de 7 mil ítens 
em	suas	prateleiras.	Po-
rém, 50% do faturamento 
é baseado na venda de 
apenas 276 produtos, 
ou 4% de todo seu mix. 
É o que aponta o estudo 
realizado pela SuperOpa, 
marketplace da indústria 
de alimentos que faz a 
conexão entre distribui-
dor e consumidor final. 
O público analisado é 
composto por pessoas 
das	classes	B	e	C	residen-
tes em grandes regiões 
metropolitanas. 

“Além de um canal de 
vendas para os nossos 
parceiros, o objetivo da 
SuperOpa é oferecer in-
formações estratégicas, 
baseadas em dados, que 
favoreçam os seus negó-
cios. Acreditamos que 
ter essas 276 opções no 
portfólio de vendas pode 
dobrar a recorrência das 
compras dos consumido-
res, o que impacta direta-
mente no faturamento da 
empresa”,	 comenta	 Luis	
Borba,	co-fundador	e	CEO	
da SuperOpa. 

O levantamento mostra 
que as categorias mais 
representativas, dentro 
dos 4% do do mix total 
de produtos, são bebidas 
(14%), carnes (12%) e 
FLV	 -	 frutas,	 legumes	 e	
verduras	 (8%).	 Dos	 13	
itens* que compõem a 
cesta básica, 12 aparecem 
entre os 276 primeiros 
(exceto a farinha de trigo). 
“Ofertar esses produtos na 
SuperOpa será essencial 
para alcançarmos nossas 
metas de 2021. Até o final 
do ano, queremos atingir 
a	marca	de	R$	3	milhões	
mensais transacionados 
e 18.5 mil pedidos pela 
plataforma”,	revela	Borba.	
Fonte	e	mais	informações	
(https://superopa.com/). 
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Cloud computing é a 
tecnologia que melhora a 

infraestrutura do e-commerce
Você sabe o que é cloud computing? É conhecido também como o famoso termo computação em nuvem, 
uma tecnologia que permite o uso remoto de recursos da computação por meio da conectividade da 
Internet para hospedar diversos recursos, programas e informações

quer cuidados e precisa 
de mais flexibilidade de 
recursos, e é recomendada 
para aquelas aplicações 
que necessitam de recursos 
exclusivos. 

Com a nuvem, você terá 
uma	plataforma	flexível	em	
relação aos recursos e ainda 
contará com o apoio neces-
sário para você investir seu 
tempo de forma assertiva e 
produtiva. A hospedagem 
cloud é indicada para negó-
cios que estão crescendo, já 
que garante tráfego ilimita-
do. Isso porque os recursos 
são dedicados para você e a 
hospedagem é gerenciada, 
ou seja, mesmo que você não 
tenha tempo para se dedicar 
a essas questões, um time es-
pecializado estará cuidando 
disso para você. 

Com o cloud computing 
você terá uma plataforma 
flexível	 em	 relação	 aos	 re-
cursos e ainda contará com 
o apoio necessário para você 
investir seu tempo de forma 
assertiva	e	produtiva.		Fonte	
e mais informações: (https://
king.host/).

que a solução garante toda 
infraestrutura necessária 
para uma loja virtual, tan-
to em acessos quanto em 
velocidade. 

“A hospedagem cloud per-
mite trazer mais tecnologia 
e suprir as necessidades da 
sua empresa. Ela possibilita 
entregar serviços e produtos 
com excelência em quali-
dade alinhados às melhores 
tecnologias disponíveis, 
tendo como consequência 
uma melhora exponencial 
de desempenho do seu site 
e do seu negócio” explica 
Douglas.	

Outro benefício que a tec-
nologia traz é o menor custo: 
migrar para um serviço de 
cloud permite reduzir custos 
de infraestrutura e software, 
além dos relacionados às 
equipes de TI. 

Mas o que faz a diferença 
é que você pode comprar 
serviços cloud conforme a 
necessidade da sua empre-
sa.	“Dessa	forma,	caso	seja	
necessário fazer ajustes no 
plano contratado, é possível 
realizar e você pagará ape-
nas por aquilo que estiver 
usando”, conclui. O Cloud 
é uma solução para quem 

Emprego pós-pandemia: 
confira seis áreas em alta

pecialista em nuvem 
de dados (“Cloud Com-
puting”): a formação 
histórica de atividades, 
ocorrências, processos 
e projetos dependerá de 
espaços superdimen-
sionados ou ilimitados 
para arquivamento de 
informações, acessíveis 
a qualquer momento. 

 2) Marketing e Vendas - 
Especialista na relação 
com clientes (virtual/
digital): há uma forte 
tendência das ações 
mercadológicas e co-
merciais de se direcio-
nar (dependendo do 
segmento de mercado 
e do tipo de produto e/
ou serviço) para uma 
relação total ou parcial-
mente virtual. 

 3) Saúde - Profissionais	
com especialização 
no combate a pande-
mias: as características 
e consequências da 
Covid-19 mostraram 
o quanto a profissio-
nalização nessa área 
poderá ser fundamen-
tal a partir de agora; 
Especialistas em saúde 
física e mental: serão 
fundamentais, diante 
de um mundo cada vez 
mais estressante, na 
ajuda às pessoas para 
alcançar o tão desejado 
“equilíbrio biopsicosso-
cial” definido pela OMS 
como a situação ideal 
de bem-estar. 

 4) Engenharia - Pro-
fissionais capacitados 
para utilizar o “Sistema 
3D”:	 que	 contribuirão	

ainda mais com a 
eficácia e viabilidade 
de projetos, dispen-
sando, pelo menos 
parcialmente, o con-
tato presencial com 
o cliente. 

 5) Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - 
Especialistas em ges-
tão de resíduos, reci-
clagem, novas formas 
de energia renovável e 
maior aproveitamento 
dos recursos naturais: 
serão imprescindíveis 
a título de preservação 
de uma vida saudável. 

 6) Educação - Pro-
fessores plenamente 
adaptados ao “Modelo 
Híbrido” de atuação: 
será fundamental que 
dominem as ferramen-
tas disponibilizadas 
pela tecnologia na 
condução de aulas e 
eventos afins. 

Lauro	conclui,	destacando	
algumas competências que 
deverão ser intensa e con-
tinuamente desenvolvidas 
para se ganhar empregabi-
lidade: 

Automotivação para 
aprendizagem; Criatividade/
Inovação;  Empreendedo-
rismo; Saber negociar e re-
solver	conflitos;	Adaptar-se	
e lidar com a “Inteligência 
Artificial”; “Soft Skills”: Co-
municação (Assertiva e Não-
violenta)	e	Relacionamento	
Interpessoais,	 Liderança,	
Resiliência.	-	Fonte	e	outras	
informações:	Fundação	Es-
cola de Comércio Álvares 
Penteado	(FECAP).
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