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I

maginemos que estejamos
conduzindo um processo de
planejamento estratégico de
uma organização qualquer, seja
ela pública ou privada. Ao trabalharmos a etapa do Diagnóstico
Organizacional, muito provavelmente utilizaremos a ferramenta estratégica “Análise de
SWOT” para a construção de cenários e para a priorização dos
objetivos estratégicos, visando à
formulação de estratégias para
o futuro da organização.
Os bons manuais dizem
que, nesse processo, nós consultores devemos levar a orga32

nização a refletir e a analisar, de
forma dinâmica e participativa,
os ambientes interno e externo.
O principal produto obtido com
a Análise de SWOT é um elenco de fatores, tanto aspectos do
mundo exterior que podem significar RISCOS para a organização (fatores externos de criação
ou destruição de valor, sobre os
quais a organização não possui governança – AMEAÇAS e
OPORTUNIDADES), quanto aspectos do intramuros (fatores
internos de criação ou destruição de valor, sobre os quais a
organização possui governança

– FORÇAS e FRAQUEZAS), utilizando para isso DIRECIONADORES, “temas” ou “eixos” que
delimitam o foco e orientam o
trabalho de levantamento desses fatores.
Assim, para a obtenção
desses produtos, devemos levar
a organização a elencar, Forças
(S), Oportunidades (O), Fraquezas (W) e Ameaças (T), não só
pertinentes às 4 Perspectivas do
BSC (eixos obrigatórios de reflexão – Pessoas; Processos Internos; Econômico-Financeira; e
Atendimento ao Cliente), mas
também a outros temas propos-

Os bons manuais dizem que, nesse processo,
nós consultores devemos levar a organização
a refletir e a analisar, de forma dinâmica e
participativa, os ambientes interno e externo.

tos, vinculados ao negócio da organização e ao mercado onde ela
atua (ambiente político; cenário
econômico; ambiente tecnológico; legislação; capacitação e conhecimento; recursos humanos
e gestão de talentos; inovação
em produtos/serviços, etc.).
O verdadeiro resultado
que se espera dessa Análise é a
SWOT Cruzada, ou seja, a identificação de Objetivos Estratégicos para a Organização, capazes de conduzi-la na direção do
cumprimento de sua Missão e
no atingimento de sua Visão de
Futuro, criados a partir da correlação entre esses fatores em
quadrantes de um plano cartesiano. O processo somente se
completa quando quantificamos
e ponderamos de cada um deles, com o uso de Matrizes de
Priorização, como, por exemplo,
a Matriz de GUT. Assim, ao atribuirmos um valor numérico a
cada Força, Fraqueza, Ameaça e
Oportunidade e ao plotá-las em
um gráfico cartesiano, obtemos
um conjunto de pares cartesianos que devem ser, individualmente, objeto de análise – principalmente os de maior módulo
– visando a validá-los como Objetivos Organizacionais.
Géraldine Schmidt e José
Allouche, autores de “Os instrumentos fundamentais da decisão estratégica”, guia de refe-

rência sobre gestão estratégica,
propõem quatro tipos distintos
de estratégia de atuação possíveis para as organizações a
partir da Análise de SWOT, que
se tornaram modelos universalmente aceitos:
• Estratégias S-O ou MAXI-MAXI – Reforçar as Oportunidades do ambiente externo conjugando-as com
os Pontos Fortes da Organização;
• Estratégias W-O ou MINI-MAXI - Ultrapassar os
Pontos Fracos para fazer
com que a Organização
possa aproveitar as Oportunidades;
• Estratégias S-T ou MAXI-MINI - Identificar formas
de a Organização utilizar
seus Pontos Fortes, para
reduzir a sua vulnerabilidade a Ameaças externas; e
•
Estratégias W-T ou MINI-MINI - Estabelecer um
plano defensivo para evitar que os Pontos Fracos
da Organização a tornem
demasiadamente suscetível às Ameaças externas.
A partir daí é que “a porca
torce o rabo”. A imensa maioria dos estrategistas organizacionais entende a organização
como sendo um sistema com
problemas a serem resolvidos, e
que a resolução desses proble-

mas é o melhor caminho para
o alcance dos resultados propostos, para o atingimento dos
objetivos e para o consequente
sucesso no mercado. Nessa visão, uma organização exitosa
não só é aquela que bem resolve
os seus problemas, mas a que é
também eficaz em resolvê-los
rapidamente.
Nada contra essa visão:
ela funciona! Corrigir problemas organizacionais através das
abordagens W-O, S-T ou W-T
são, reconhecidamente, excelentes caminhos para promover
a melhoria contínua das empresas, sejam públicas ou privadas.
Assim, hoje em dia, seja aqui,
seja fora, seja para empresas
públicas ou para empresas privadas, quase a totalidade dos
planos estratégicos organizacionais desenhados a partir das
Análises de SWOT agrupam iniciativas voltadas para diminuir
Fraquezas e evitar Ameaças
como única ponte possível para
a gestão das mudanças organizacionais, em um modelo tradicional de plano estratégico para
resolução de problemas.

O processo somente
se completa quando
quantificamos e
ponderamos de cada
um deles, com o
uso de Matrizes de
Priorização, como,
por exemplo, a
Matriz de GUT.
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Contudo, de um tempo
para cá, um novo paradigma
vem sendo gradualmente considerado na construção de planos estratégicos e de modelos
de gestão para as organizações: a Investigação Apreciativa. Nesse, além do tradicionalismo do elenco de atividades
que contemplam a resolução
de problemas, outras atividades
passaram a ser consideradas,
voltadas ao reforço dos Pontos Positivos da organização
para o melhor aproveitamento
de Oportunidades no ambiente
externo, valorizando também a
abordagem S-O.
Esse novo paradigma,
proposto por David Cooperrider
e outros professores da Case
Western Reserve University,
de Cleveland (EUA), nos anos
80, tem como fundamentação
o conceito de que o desenvolvimento organizacional inovador
deve buscar também descobrir
e reforçar “o que há de bom” nas
organizações e no mundo externo, e mobilizar essas características únicas internamente,
no esforço de construção do

A ideia é que o
caminho para a
transformação
está DENTRO
da organização
e passa,
obrigatoriamente,
pelas PESSOAS
que a compõem.
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A teoria defende que, a partir de diálogos
positivos a respeito de forças, recursos e
capacidades, as pessoas se vejam capazes
e sejam mobilizadas a gerar propostas de
Aspirações, Objetivos, Resultados, Produtos e
Atividades organizacionais que orientem um
futuro conjunto...
futuro almejado para a organização. Esse processo de descoberta, construído mediante
uma disciplina de pensamento – coletivo, interativo, transversal e participativo – sobre o
passado da organização e suas
histórias de sucesso (processos
exitosos implementados e/ou
diferenciais de mercado conquistados), deve ser realizado
estimulando o relacionamento
entre as pessoas, primeiramente fomentando conversas entre
pares, depois em grupos e, por
último, em conferências que envolvam toda a organização.
A ideia é que o caminho
para a transformação está DENTRO da organização e passa, obrigatoriamente, pelas PESSOAS
que a compõem. Em sua obra
“Appreciative inquiry: a positive
revolution in change”, publicada em 2009, David Cooperrider e
Diana Whitney argumentam que
a Investigação Apreciativa é um
conceito de “mudança colaborativa”, que “zera” o paradigma de
“vencedores e vencidos” ou de
“patrões e empregados”, em favor de ações coordenadas e relacionamentos mais próximos entre
as pessoas que fazem as organizações, e que levam à criação de

estratégias e soluções ao mesmo
tempo simples e efetivas, tornando as empresas mais adaptativas
e mais eficazes.
No paradigma antigo, a organização é vista como “um problema a ser resolvido”. Na Investigação Apreciativa, a presunção
básica é ver a organização como
um “mistério a ser desvendado
e aceito”, a partir da investigação sistemática dos seus Pontos Fortes. Essa abordagem se
torna positiva à medida que se
apresenta como INCENTIVADORA, pois ao exortar as pessoas
a relacionarem experiências internas valiosas e oportunidades
em que o emprego dos recursos
e capacidades da empresa foram
fundamentais para o alcance de
bons resultados, o processo de
planejamento traz energia para
a organização, motivação para
seus membros, e crença de que
boa parte dos desafios organizacionais podem ser equalizados e
solucionados pela própria empresa. Assim, a teoria defende
que, a partir de diálogos positivos a respeito de forças, recursos e capacidades, as pessoas
se vejam capazes e sejam mobilizadas a gerar propostas de Aspirações, Objetivos, Resultados,

Produtos e Atividades organizacionais que orientem um futuro
conjunto, envolvendo-se mais
diretamente e com mais cumplicidade na realização do trabalho
necessário para concretizar essas propostas.
Cooperrider e Whitney
afirmam enfim que, ao envolver
todos os níveis de uma organização e seus interessados em
um processo de aprendizagem e
criação conjunta, diminuindo as
barreiras de comunicação, “os
princípios e práticas da Investigação Apreciativa sugerem que
a ideia de que as forças coletivas
fazem mais que um mero desempenho – elas transformam.”
Um processo de SWOT
conduzido à luz da Investigação
Apreciativa (IA) deve ter, como
premissa principal, a “liberação
do poder”. Segundo os idealizadores dessa teoria, durante o
processo de aplicação da ferramenta, devem ser geradas seis
condições consideradas essenciais para o sucesso do processo, a saber:
a) Liberdade para ser reconhecido em uma relação
– a IA cria um contexto no
qual as pessoas são livres
para serem reconhecidas
como indivíduos únicos,
produtivos e integrantes
de uma relação ganha/ganha com a organização;
b) Liberdade para ser ouvido – a IA abre espaços
nos quais as pessoas são
livres para ser ouvidas, o
que deve ocorrer de forma
sincera, para que as histórias das pessoas possam
ser conhecidas e compreendidas;

Um processo de
SWOT conduzido à
luz da Investigação
Apreciativa (IA)
deve ter, como
premissa principal, a
“liberação do poder”.

c) Liberdade para sonhar
em conjunto – a IA abre
a oportunidade para as
pessoas serem livres para
imaginar em conjunto
futuros possíveis, e que
seus sonhos possam ser
compartilhados;
d) Liberdade para escolher
contribuir – a IA cria um
ambiente onde as pessoas
são livres para optarem
por contribuir, ou seja,
têm liberdade de escolha
para se comprometerem
ou não na realização de
um determinado projeto;
e) Liberdade para agir com
apoio – a IA oferece um
contexto para que as pessoas possam granjear
apoios de outros indivíduos, condição essencial
para a interdependência
positiva, de modo que esses apoios estimulem as
pessoas a enfrentar desafios e a praticarem atos de
colaboração que visem a
revelar o melhor de cada
indivíduo; e
f) Liberdade para ser positivo – a IA abre o caminho
para que as pessoas sejam livres para serem po-

sitivas, serem propositivas e serem felizes, e que,
desse modo, possam contribuir decisivamente para
o sucesso organizacional.
Assim, Cooperrider e
Whitney argumentam que a Investigação Apreciativa realmente funciona como uma transformação organizacional devido à
expansão dessas liberdades, o
“que gera uma onda de poder
e energia que, quando liberada,
não pode ser contida”. Dessa
forma, “a Investigação Apreciativa cria um ímpeto de autopreservação para a mudança positiva – uma revolução positiva”.
A mudança se dá no tratamento dos pontos cartesianos
identificados no quadrante Forças/Oportunidades. Estruturar
um processo de diagnóstico organizacional utilizando a Investigação Apreciativa demanda aos
consultores algumas mudanças
em relação ao paradigma convencional de condução do processo: ainda que se busquem objetivos estratégicos através da crítica
e da explicitação de problemas, a
identificação de soluções para o
desenvolvimento contínuo das organizações e a construção de planos de ação para o atingimento
desse objetivo deverá focar também a investigação e descoberta
do potencial positivo da organização a partir de uma abordagem
afirmativa, através de perguntas
e dinâmicas positivas, que estimulem a identificação de estratégias MAXI-MAXI, aproveitando
o potencial das pessoas para a
descoberta, para o sonho e para
a inovação.
Esquematicamente, no que
tange aos referenciais de plane35

Quadro 1 | Comparação entre abordagem tradicional de
Planejamento Estratégico e Planejamento Estratégico
com o uso da Investigação Apreciativa
Abordagem Convencional de
Planejamento Estratégico

Planejamento Estratégico com o
uso da Investigação Apreciativa

Paradigma reativo;

Paradigma propositivo

Presunção básica: uma organização é um proPresunção básica: uma organização é um mistério
blema a ser resolvido pelas pessoas que fazem a a ser revelado e aceito pelas pessoas que fazem a
empresa;
Empresa;
Diagnóstico organizacional realizado a partir da
Análise de SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats);

Diagnóstico organizacional realizado a partir da
Análise de SOAR (strenghts, opportunities, aspirations, results);

Necessidade de identificação de problemas organizacionais;

Necessidade de identificação de diferenciais positivos da organização;

Análise de causas;

Investigação, descoberta e valoração “do que há
de melhor” na organização;

Análise de possíveis soluções;

Visualização do potencial de influência positiva da
organização para realizar mudanças no ambiente
externo;

Planejamento de ações para resolução de problemas.

Diálogo interno para formulação de propostas
afirmativas de ações que reforcem Forças que
ajudem a aproveitar Oportunidades.

Fonte: Modificado a partir de COOPERRIDER & WHITNEY, 2009, p. 14.

jamento estratégico, podemos
comparar as diferentes abordagens através do seguinte
Quadro 1.
A Investigação Apreciativa
envolve as pessoas da organização e as exorta a dialogarem a
respeito de suas Forças, Recursos e Capacidades, visando a mobilizá-las para construírem propostas de estratégias, objetivos e
ações que orientem o alcance da
Visão de Futuro. Esse processo é
realizado em quatro fases, utilizando uma abordagem conhecida
como “Ciclo 4-D”, esquematizado
na Figura 1.
Os elementos do Ciclo podem ser entendidos conforme o
quadro 2.
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Enfim, a Investigação
Apreciativa é um paradigma
relativamente novo e, portan-

to, ainda pouco adotado nos
processos de planejamento estratégico organizacional, ainda

Figura 1 | O Ciclo 4D
Fase da
DESCOBERTA
(Discovery)

Fase do
DETINO
(Destiny)

Tópico
Afirmativo

Fase do

Fonte: Modificado a partir
de COOPERRIDER &
WHITNEY, 2009, p. 18.

PLANEJAMENTO
(Design)

Fase do
SONHO
(Dream)

Quadro 2 | Elementos do Ciclo 4D
TÓPICO AFIRMATIVO

Caminho estratégico para o Futuro. Objetivo
Estratégico definido a partir da perspectiva
Forças/Oportunidades.

FASE DA DESCOBERTA (Discovery)

Mobilização da Organização, através de seus
colaboradores e stakeholders, para pesquisa, identificação e compartilhamento de
Pontos Fortes, analisando não só o passado
(momentos de glória da organização, de sucesso, eficácia e efetividade - o que a organização tem sido), mas também o presente (o
que a organização é).

FASE DO SONHO
(Dream)

Levantamento do que se pretende alcançar
a partir de esperanças, aspirações e sonhos.
Definição de Objetivos Organizacionais compartilhados, oriundos de estratégias MAXI-MAXI. Engajamento das pessoas para que,
juntas, construam o futuro.

FASE DO
PLANEJAMENTO
(Design)

Sistematização dos Objetivos Organizacionais MAXI-MAXI através da construção de
Planos de Ação. Proposições provocativas e
desafios do grupo que representam “o que a
organização poderia ser”. Transformação de
sonhos em projetos de trabalho, utilizando
para tanto exemplos sólidos do passado positivo da organização.

FASE DO DESTINO
(Destiny)

Reestruturação da organização em função
das novas propostas e projetos definidos.
Estruturação de grupos de trabalho, proposição de melhorias em processos, realização
de mudanças na estrutura organizacional e
geração de ambiente propício e inspirador
para a mudança, garantindo a sustentabilidade do processo.
Fonte: Elaboração própria.

que esses estejam sendo conduzidos, hoje em dia, e cada vez
mais, de forma participativa. As
vantagens da adoção dessa nova
forma de fazer planejamento
são inegáveis, destacando-se a
possibilidade de aproveitamento do potencial dos stakeholders
internos, com a consequente

promoção de melhorias no clima organizacional e no comprometimento dos colaboradores.
O principal desafio para sua
plena aplicação é a necessária
mudança de conceitos. Todos
estamos ainda muito presos ao
paradigma que aponta que o
desenvolvimento organizacional

acontece somente a partir da
identificação de problemas e da
priorização de iniciativas voltadas para solucioná-los. Nesse
sentido, a Investigação Apreciativa aponta um novo caminho,
focado no conceito de que a mudança e o alcance dos objetivos
organizacionais podem também ser realizados a partir da
construção de estratégias que
estimulem o aproveitamento integral do potencial positivo que
existe na organização e nos seus
colaboradores.
Como consultores, acredito que devamos adotar esse
novo princípio e propagar a
transformação
organizacional construída também a partir
dos seus Pontos Fortes. Assim,
talvez, estejamos contribuindo
para a construção de organizações mais sólidas, mais seguras
de seus propósitos e, principalmente, mais humanas.
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