
DESMISTIFICANDO A POLÍTICA E A ESTRATÉGIA 

Ao abrir os jornais, folhear livros de Economia, Administração e Negócios ou acessar os sites 
de muitas empresas, encontramos com freqüência a palavra Estratégia. No meio político, 
acadêmico, rodas de negócios, ocorre o mesmo fenômeno, parecendo que ao conhecer este 
assunto o profissional vai encontrar soluções mágicas para todos os problemas da 
Organização. 

Isto ocorre, em parte, pela herança que o conceito traz da área militar. A palavra vem do 
grego estratègós e significa "a arte do general". Um dos grandes autores do tema foi Sun Tzu, 
que viveu na época dos “Reinos Combatentes” entre 400 e 320 A.C no centro-leste da China. A 
Arte da Guerra, seu principal ensaio, é um clássico da estratégia e tem versões para 
executivos e para mulheres. 

A idéia de ação, superação, imposição de vontade, solução inédita para problemas complexos 
foi incorporada pelo mundo dos negócios que, de certa forma, exige armas, alianças e soluções 
parecidas com `as utilizadas nos campos de batalha. 

Visto sob esta ótica, o conceito de Estratégia pode parecer adequado apenas para Estados e 
grandes corporações. Isto não é verdade. Todas as empresas, as indústrias em geral, os 
empreendedores, os profissionais liberais devem ter Estratégias para conduzir seus negócios. 

Para tanto é preciso desmistificar o conceito. É preciso entender Estratégia como uma 
perspectiva, uma forma específica de fazer as coisas. É o como fazer aquilo que foi 
estabelecido na política do Estado, das grandes corporações, das pequenas e médias 
empresas, do seu negócio e até na sua vida pessoal. Ter uma estratégia é ter um plano, é ter 
objetivos bem definidos é saber onde voce, ou a sua organização, quer chegar e como fazer 
para chegar lá. 

Já Política tem um conceito mais amplo. O termo é derivado do grego antigo politeía, que 
indicava todos os procedimentos relativos à pólis, ou cidade-Estado. Outra interpretação dá à 
Política um uso trivial, vago e às vezes pejorativo. Política, como substantivo ou adjetivo, 
compreende ações, comportamentos, intuitos, manobras, entendimentos e desentendimentos 
dos homens (políticos) para conquistar e manter o poder, uma parcela dele ou um lugar nele. É 
normalmente relacionado à eleições, campanhas eleitorais, comícios, lutas de partidos, 
escândalos, etc... 

No ambiente institucional, público ou privado, Política é entendida como a orientação ou a 
atitude de um governo ou empresa em relação a certos assuntos e problemas de interesse do 
grupo: política financeira, educacional, social, do café, de preços, de recursos humanos, etc;. 
Significa, em última análise, o quê fazer com relação ao negócio que estamos empreendendo. 
É uma declaração de intenções.


