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umA trAnsição necessáriA nA 
condução dAs empresAs

Quando analisamos o conjunto de informa-

ções de que nos servimos para decidir os 

caminhos das nossas empresas, percebe-

mos diferenças que convém realçar.

o mapa mental expresso no Gráfico 1 coloca em 

evidência dois grandes ativos de informação: um li-

gado aos cenários e mercados; o outro, ao funciona-

mento interno das organizações.

essa clareza entre o que são os “Ativos externos” e 

“Internos” das empresas define muito melhor muitas 

visões e missões organizacionais. 

A sabedoria de como conduzir nossas ações em rela-

ção aos “Ativos externos” e “Ativos internos” estabele-

ce o equilíbrio entre o que é a “condução estratégia” e 

a “condução operacional”. 

os especialistas do mit traduziram esse equilíbrio de 

forma muito inteligente, estabelecendo o que é “plan-

tio” e o que é “colheita” na vida da empresa. plantar 

& colher faz parte da vida de qualquer empresa.

o Gráfico 2 mostra a organização e o conteúdo 

dos “Ativos”.  percebemos, então, que as empresas 

vivem sempre em dois grandes ambientes, que reque-

rem talentos e vocações compatíveis com desafios 

bem específicos e claros.

estabelecidos os ambientes, fica mais fácil aten-

der, em tudo o que fazemos, ao fundamento da 

“consciência estratégica e operacional”, já discu-

tido por nós. Visão consciente, imersão consciente 

no que fazemos sempre produz mais resultados. 

para termos “consciência”, precisamos ter clareza 

do que está sendo proposto como desafio.

destacamos a noção de que o trabalho com os 

“Ativos externos” renova e perpetua a empresa, ao 

passo que o trabalho com os “Ativos internos” sus-

tenta a vida da empresa. 

em países como o nosso, em que o peso da 

administração é sufocante – situação, aliás, que 

aceitamos –, o foco da administração vai normal-

mente para os “Ativos internos”. sustentamos a 

operação, mas agimos pouco para criar o futuro. 

Já estudamos 206 casos de empresas que mos-

tram o estrago que essa situação gera em relação 

ao futuro das organizações. É bom lembrar que 

empresas quebram também por miopia em rela-

ção a cenários e mercados.

BALANCeAMeNTO DAs esTruTurAs De 

iNFOrMAÇÃO - uMA NOVA NeCessiDADe

o foco nos “Ativos internos” leva à luta para se dis-

por de mais recursos de administração. Geralmente, o 

bom recurso é aquele que nos permite ter “modelos 

de Análise” para interpretar o negócio e informação 

pertinente para alimentar os “modelos de Análise”.
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essa luta nunca foi vencida; sequer chegamos 

ao empate. são raras as empresas que realmente 

dominam a informação e alimentam os modelos de 

análise que permitem administrar com clareza os 

seus negócios. 

essa luta inglória acabou por gerar uma distorção 

que hoje em dia se revela perigosa. 

em um momento no qual o desconhecido chega 

cada vez mais depressa (nassin taleb – A lógica dos 

cisnes negros), temos muitos dados, mas pouca in-

formação, para cuidar dos “Ativos internos” e muito 

menos informação em relação aos “Ativos externos”. 

o Gráfico 3 mostra esse desequilíbrio. temos, en-

tão, uma carência geral de informação.

esse tipo de equilíbrio de estruturas de informa-

ção foi razão de muitas previsões que se fizeram por 

conta dos dados disponíveis em relação ao passa-

do da empresa. passado como fonte de informação 

para nos auxiliar a lutar com o futuro em um mo-

mento em que tudo muda rapidamente. por que será 

que tanta coisa está dando errado? 

iNTeLiGÊNCiA COMPeTiTiVA COMO FuNDA-

MeNTO De iNFOrMAÇÃO e ADMiNisTrAÇÃO

uma evolução se faz necessária. essa evolução 

passa necessariamente por entender melhor o que 

chamamos de “entidades complexas”, que estão 

muito presentes nos cenários e mercados. 

Ferramentas para esse entendimento, facilmente 

disponíveis hoje em dia, remetem aos fundamentos 

da “inteligência competitiva”.

o Gráfico 4 existe há mais de 20 anos. Atual-

mente, com os modernos modelos matemáticos 

que são muito fáceis de usar e de baixo custo, en-

tramos no universo dos “indicadores estatísticos 

inteligentes” – potencial fantástico de evolução e 

aperfeiçoamento da condução dos nossos negócios 

no mundo dos “Ativos externos”.

essa evolução nos leva a um novo balanceamen-

to de informações para as nossas empresas. im-

portante: informação inteligente e de baixo custo, 

informação rápida. 

o Gráfico 5 mostra o novo equilíbrio que se pro-

cura em termos de informação. 

esse novo equilíbrio leva à maturidade no equi-

líbrio entre “condução estratégica” e “condução 

operacional” – em outras palavras, o equilíbrio en-

tre “plantar & colher”.           
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