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PREFÁCIO

Como se fosse um romance

O livro que o leitor tem em mãos é um romance de negócios – uma histó-
ria sobre um aluno que terminou a sua especialização em Administração 
de Empresas (MBA), e que é contratado para ajudar uma grande empresa 
global a tomar uma importante decisão estratégica. À medida que se 
esforça por contribuir para o processo de desenvolvimento da estratégia, 
o nosso herói, Justin Campbell, descobre os limites daquilo que apren-
deu na escola de gestão, apercebe-se do que mais poderia ter aprendido 
e não aprendeu, e – o mais importante – desenterra algumas verdades 
valiosas sobre si mesmo.

Este livro destina-se a:

 • Gestores de alto potencial envolvidos no desenvolvimento e imple-
mentação de estratégias em circunstâncias desafiadoras;

 • Alunos da área de administração de empresas ansiosos por apli-
car e integrar lições sobre o que as empresas podem e devem fazer 
para competir com sucesso;

 • Leitores interessados em saber como as decisões estratégicas são – 
e poderiam ser – feitas dentro de empresas reais.

Mas porquê um romance?
Em primeiro lugar, acreditamos que o desenvolvimento e a execução de 

estratégias requerem, efetivamente, a aplicação de ferramentas de análise 
sofisticadas. Algumas destas ferramentas são descritas e aplicadas neste 
livro. Para serem eficazes, devem ser sensíveis ao contexto organizacional 
específico da empresa. A melhor maneira de descrever a complexa, e por 
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vezes confusa, interação entre o analítico e o organizacional no mundo 
real é, ironicamente, através da ficção.

Em segundo lugar, as decisões estratégicas andam de mãos dadas com 
a mudança – mudança para a empresa escolher uma nova estratégia, 
mudança para os responsáveis pela execução dessa estratégia, mudança 
mesmo para aqueles que facilitam este processo. Por esta razão, a aplica-
ção bem-sucedida de uma análise estratégica e organizacional rigorosa 
para determinar o caminho da empresa deve antecipar os processos de 
gestão da mudança que permitem que uma empresa percorra esse cami-
nho. A forma de romance torna possível examinar as implicações da 
escolha estratégica em mudanças organizacionais, de gestão e até mesmo 
pessoais em maior escala do que outras abordagens.

Por fim, o trabalho de estratégia – que capacita e permite que as 
empresas determinem que clientes pretendem servir, em que mercados 
participarão e como criarão valor – é intelectualmente envolvente e agra-
dável. Este romance é a nossa maneira de dar vida às lições de estratégia, 
partilhando a diversão e as frustrações que são tantas vezes uma parte da 
criação de estratégia, mas que não conseguem ser facilmente transmiti-
das em outros tipos de livros. O nosso romance não é uma crítica ampla 
ao moderno ensino de gestão. O título é O que não aprendi no MBA, e 
não «O que o curso de gestão de empresas não me ensinou». De facto, 
Justin – o nosso herói – percebe que é o grande responsável tanto pelo 
que aprendeu como pelo que não aprendeu no curso de Gestão. A dada 
altura, apercebe-se de que: «Não é que eles não me tenham ensinado; eu 
é que simplesmente não aprendi.» Por outro lado, também é da opinião 
que a «aprendizagem com os golpes da vida real» é uma das melhores 
escolas que existem.

E agora, porque temos qualificações para escrever um romance de 
negócios sobre o desenvolvimento e a execução de estratégia?

Jay Barney, doutorado. Jay é professor de gestão e obteve a Chase 
Chair of Strategic Management no Fisher College of Business, na Ohio 
State University. Jay é o atual presidente da Strategic Management Society 
e publicou mais de uma centena de artigos e livros sobre formulação e 
implementação de estratégias – incluindo alguns dos artigos académi-
cos mais citados na área – e trabalhou como consultor estratégico com 
várias empresas.
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Patricia Gorman Clifford, doutorada. Trish tem vindo a trabalhar para 
compreender, desenvolver e avaliar estratégias em centenas de empresas 
há mais de vinte e cinco anos, incluindo incursões na consultoria na LEK  
Partnership, com a McKinsey & Company, e através da sua própria 
empresa. Leciona estratégia a alunos de MBA e executivos na Wharton 
School of Business, na Columbia Business School e em muitos outros 
locais corporativos e universitários em todo o mundo, e escreve sobre 
empresas que enfrentam desafios estratégicos complexos, exercendo tam-
bém atividade de consultoria nessas empresas.

Juntos escrevemos um livro que torna as ferramentas essenciais do 
sucesso estratégico e organizacional acessíveis e práticas. A nossa abor-
dagem baseia-se num profundo conhecimento dessas ferramentas e numa 
compreensão pormenorizada de como elas são usadas em empresas reais. 
À medida que o livro se desenrola, Justin descobre que a elaboração de 
estratégias é parte ciência, parte arte, parte intuição, parte política, parte 
análise, parte gestão de mudança e parte trabalho árduo. Também des-
cobre que gosta mesmo disso.

Esperamos que o leitor também goste! 
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Há mais de quinze anos que nos conhecemos. Durante grande parte desse 
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res, mas nunca nos sentimos totalmente satisfeitos com as nossas ideias 
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Até Viena.
Numa reunião da Sociedade de Gestão Estratégica, em Viena, começá-

mos a falar sobre as razões pelas quais não nos sentíamos satisfeitos com 
as ideias para livros que havíamos tido até então. Chegámos à conclusão 
de que essas ideias não eram más. A maioria provavelmente poderia ter 
sido transformada em livros razoáveis. Mas não nos sentíamos satisfei-
tos com elas por, pelo menos, duas razões.

Em primeiro lugar, sentíamo-nos constrangidos pelo padrão da 
indústria de pegar numa ideia, conceito ou estrutura e explorar as suas 
implicações em duzentas páginas, sensivelmente. Na nossa experiência 
sobre estratégia do mundo real, um único enquadramento nunca era 
poderoso o suficiente para ser usado sozinho. Na verdade, e na nossa 
opinião, muito do valor proporcionado aos nossos clientes tinha que ver 
com a nossa capacidade de aplicar habilmente vários enquadramentos 
interrelacionados a um problema ou oportunidade específicos. Escrever 
um livro onde abordássemos «um único enquadramento» perpetuaria o 
mito de que qualquer enquadramento era suficiente para fazer um bom 
trabalho de estratégia.
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Em segundo lugar, a nossa prática de gestão estratégica também nos 
ensinou que era importante integrar os aspetos analíticos e organizacio-
nais da estratégia. Uma estratégia rigorosa em termos analíticos que não 
pode ser implementada pela equipa de gestão da empresa é uma estraté-
gia inútil; Uma empresa que implementa com êxito uma estratégia com 
falhas analíticas está com frequência a vivenciar a sua própria queda. 
Queríamos escrever algo que abordasse o modo como as escolhas estra-
tégicas são feitas num contexto organizacional cheio de nuances, com 
informações imperfeitas e sob restrições realistas.

A história que queríamos contar – usando múltiplos enquadramentos 
que integravam o raciocínio analítico e organizacional – não tinha nada 
a ver com a maioria dos livros de gestão. À medida que falávamos desta 
ideia, fomos informados, mais do que uma vez, que a chave para escrever 
um bom livro de gestão era ter uma única mensagem sobre uma única 
ideia, cuja essência poderia ser comunicada no título do livro. Quando 
propusemos uma abordagem mais integrada, era-nos perguntado: «Mas 
qual é a mensagem central do livro? Qual é a lição a tirar dele?»

A nossa mensagem central era que a estratégia era muito complexa e 
muito importante para ser reduzida a uma palavra de ordem.

Para contar a nossa história, precisávamos – literalmente – de contar 
uma história. Chegámos então à conclusão de que a melhor maneira de 
refletir tanto sobre a diversidade quanto sobre a complexidade da estraté-
gia do mundo real era escrever não um livro de gestão, mas um romance 
de gestão. À medida que as nossas personagens experienciavam o pro-
cesso de elaboração de estratégias, encontrariam problemas analíticos 
e comportamentais. Um romance iria permitir-nos apresentar muitas 
ferramentas de estratégia populares de uma forma acessível, e também 
permitiria desvendar as dimensões organizacionais e administrativas do 
desenvolvimento e da avaliação de estratégias.

Várias pessoas ajudaram-nos a apreciar e a articular as mensagens na 
nossa história.

Os primeiros colegas académicos de Jay na UCLA, incluindo Bill 
McKelvey, Bill Ouchi e Dick Rumelt, continuam a ter um impacto no 
seu pensamento, assim como os seus colegas mais recentes – Barry  
Baysinger, Bert Cannella, Javier Gimeno, Mike Hitt e Bob Hoskisson 
quando estávamos todos na Texas A&M; e Sharon Alvarez, Jay Anand, 
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MBA e de doutoramento de Jay em todas essas instituições – muitos dos 
quais passaram a ter carreiras de sucesso por direito próprio – também 
tiveram um impacto importante no seu pensamento.

As influências de Trish da área de consultoria incluem Bill Barnett, Kevin 
Coyne, Nathaniel Foote, John Hagel, Stephen Hall, Sallie Honeychurch, 
Marc Kozin, Jim Lawrence, Toby Lenk, Lenny Mendonca, George Stalk 
e Patrick Viguerie. Os seus estimados clientes são muito numerosos para 
os mencionar a todos, mas Cindy Monroe, Prisca Peyer-Ehrbar e Mary 
Weber têm sido especialmente inspiradoras. Ela gostaria de agradecer a 
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de publicação. Beneficiámos muito das habilidades de edição de Sarah 
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equipa mais solidária. E embora Jay e Trish gostem de pensar que fize-
ram a maior parte do trabalho sozinhos, é provável que este livro nunca 
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