Estratégia Vs
Tactica

dinamovp.com

A diferença entre estratégia e táctica muitas vezes parece ser confusa e pouco clara, pelo que a
importância que estes conceitos têm no alcançar do cumprimento duma meta, sonho ou qualquer
projecto a conseguir por parte de uma pessoa ou organização, se vê muitas vezes relegada a favor
do imediato conforme o que vaia sucedendo e de acordo com as urgências e imprevistos que
vaiam aparecendo a cada hora, a cada dia; perdendo todo o verdadeiro potencial que tanto a
estratégia e a táctica têm para a obtenção de qualquer meta.
A ideia deste brevíssimo escrito é mostrar de maneira muito simples e concreta a diferença entre
estes dois conceitos, por certo nada novos, mas sim imprescindíveis para toda a pessoa e
empresa que queira obter as suas metas com uma alta probabilidade de êxito (baixo risco de falhar
e a menor quantidade de recursos investidos).
Para começar, é importantíssimo mencionar que Estratégia e Táctica são totalmente
complementarias, quer dizer, uma não pode viver sem a outra, dito de outro modo:
Uma pessoa ou organização pode ser um excelente estratega, mas muito pobre na sua táctica. Os
seus resultados e o alcançar de metas serão praticamente nulos. Tudo se ficará pelas boas
intenções, no ar, nunca concretizará nem alcançará nada. O uso de recursos para criar uma
estratégia seria estéril.
Por outro lado, uma pessoa ou organização pode ser um mau estratega, mas um excelente táctico,
aqui o que sucederia é que haveria um uso excessivo de tempo, energia e demais recursos da dita
pessoa ou organização; e a probabilidade de alcançar a meta proposta seria muito baixa ou à
custa de demasiados recursos investidos.
O ideal é que cada pessoa ou organização conte com uma série de fortalezas em ambos
conceitos, e senão pelo menos um equilíbrio entre eles.
De seguida apresenta-se uma tabela comparativa que define de maneira muito pragmática e
concreta as diferenças fundamentais entre estes dois grandes conceitos:

Atitude
Capacidade de Visão
Temporal
Capacidade de Priorizar

Estratégia

Táctica

Pensar
Planejar
Organizar

Fazer
Tomar Acção
Executar

A Longo Prazo

A Curto Prazo

Importância

Urgência
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Algumas perguntas que nos ajudam a distinguir seriam:
Estratégia

Táctica

Que META quero ou necessito alcançar?

Que OBJECTIVOS me levarão a alcançar a
dita META?

Pensa, visualiza e planeja as acções
necessárias para alcançar a META proposta.

Executa as acções Visualizadas e planejadas
necessárias para alcançar cada um dos
OBJECTIVOS que levarão a alcançar a META
proposta.

Finalmente, é importante realçar que nenhum destes dois conceitos está ligado a um nível
organizacional ou hierarquia em qualquer sociedade (família, empresa, equipe esportivo, grupo
musical, estrutura governamental, etc.); quer dizer, se existe uma afinidade cognitiva dada a
experiência e responsabilidade requerida segundo o nível organizacional, mas é totalmente com
base na experiência e resultados obtidos, o que define um estratega ou um táctico. De facto, a
experiência diz que para ser um bom estratega, deves ter vivido e experimentado as tácticas que
levarão a cumprir a meta para a qual foi visualizada, pensada, planejada e orquestrada a
estratégia.
E recorda::

Juan Carlos Pons Thompson, é Sócio Consultor de Dinamo Value Partners, conta com
ampla experiência em excelência e optimização de negocios assim como na implementação
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