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O presente ensaio tem como objetivo colaborar na verificação se os elementos liderança,
gestão de mudança e aprendizagem são contemplados na Administração clássica, moderna ou
pós-moderna, através de uma discussão teórica, sobre aspectos os relacionados à liderança,
gestão de mudança e aprendizagem. O texto, inicialmente, aborda uma discussão sobre
liderança, gestão de mudanças e aprendizagem, logo após apresenta-se o conceito das escolas
clássicas da estratégia e a relação existente com os constructos elencados. Após aprofunda-se
os conceitos das escolas moderna e pós-moderna da estratégia e a sua relação com
aprendizagem, mudança e liderança, e por fim, estrutura-se o quadro conceitual delimitando
os constructos com as referidas escolas.
Palavras-Chave: escolas da estratégia, gestão de mudança, liderança e aprendizagem.
ABSTRACT
This essay aims to assist in verifying whether the evidence leadership, change management
and learning are included in the Administration classical, modern or postmodern, through a
theoretical discussion on the issues related to leadership, change management and learning.
The text, initially, a discussion focuses on leadership, change management and learning, after
we present the concept of the classical schools of strategy and relationship with the constructs
listed. After presents the concepts of modern schools and post-modern strategy and its
relationship to learning, change and leadership, and finally, the structure is the conceptual
framework outlining the constructs with those schools.
Keywords: schools of strategy, change management, leadership and learning.
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1. INTRODUÇÃO
O estudo da administração estratégica é complexa e apresenta-se divergente em sua
concepção, definição e aplicabilidade. Diversos autores conceituam o tema por meio de
abordagens baseadas no posicionamento competitivo, tipo outside in. (ANSOFF, 1990;
ANSOFF et al., 1990; PORTER, 1999; STEINER, 1997). Outros autores, definem a estratégia
como um processo baseado nas capacidades dinâmicas, numa configuração tipo inside out
promovendo a imersão social dos atores envolvidos no processo, contrariando a objetividade e
racionalidade linear das escolas prescritivas (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004; SENGE,
1990, NONAKA, 1991; MINTZBERG et al., 2006). Mintzberg et al. (2000) além de
abordarem os conceitos tanto das escolas clássicas quanto da pós-moderna sintetizaram as
correntes do pensamento estratégico por meio das escolas prescritivas e descritivas.
Nesse sentido, o presente ensaio tem por objetivo apresentar, por meio de revisão
bibliográfica, os conceitos referentes a estratégia, demonstrando as principais
contextualizações e demonstrar se existe uma atenção teórica quanto a gestão da
aprendizagem, da mudança e da liderança na corrente clássica, moderna e pós-moderna da
estratégia.
O ensaio está estruturado nas seguintes partes: a) discussão sobre os conceitos de
liderança, gestão de mudanças e aprendizagem, conceitos das escolas clássicas da estratégia e
a relação existente com os constructos elencados, os conceitos das escolas moderna e pósmoderna da estratégia e a sua relação com aprendizagem, mudança e liderança. b)
estruturação do quadro conceitual delimitando os constructos com as referidas escolas, c)
considerações finais.
2. A LIDERANÇA ARTICULADORA DA ESTRATÉGIA

Organizações de alto desempenho além de estarem focadas na gestão dos recursos
estruturais e econômicos apresentam também, como elemento gerador de sustentabilidade,
uma liderança agregadora de conhecimento coletivo e aprendizagem. Para Yukl (1994) o líder
age de forma amigável e apoiadora, demonstrando preocupação pelos subordinados. Goleman
(2004), por sua vez, caracteriza o líder como um indivíduo detentor de inteligência emocional
tendo auto-controle, auto-consciência, motivação, empatia e perícia social. A auto-consciência
diz respeito ao o auto conhecimento, o ser honesto consigo mesmo compreendendo suas
fraquezas e emoções. A auto-regulação, abrange emoções por meio do aprisionamento do
comportamento impulsivo e destrutivo. A perícia social é definida como a arte de conduzir os
demais atores desenvolvendo acordos comuns. A empatia significa a compreensão das
motivações dos demais atores.
Para Zaleznik (2004) existem diferenças entre líderes e gerentes. As diferenças
encontram-se entre os elementos caos, ordem e espírito ou psique, sendo que ambos diferem
em termos de história pessoal, motivação e na forma como pensam e agem. O gerente é
dotado de cultura administrativa, sendo regulador e conservador, focado no controle,
resultados e na racionalidade quantitativa. Atuam limitando escolhas partindo do princípio
sobre como isto deve ser feito sendo que muitas vezes são passivos frente aos objetivos. O
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líder, entretanto, é alguém que media problemas, gerenciando humor e percepções em prol de
um objetivo coletivo.
Líderes abrem novas opções de saídas para solução de problemas, estruturam a cultura
organizacional para a mudança, desenvolvem novos líderes e voltam-se para a identificação
do impacto eventos perante os demais colaboradores envolvidos no processo organizacional.
Os líderes se vêem e sentem por meio da extrapolação do seu ambiente, motivando os atores.
Cabe ao líder motivar os colaboradores em prol da execução de ações e processos. Esta
motivação decorre não apenas de elementos relacionados a fatores exógenos mas do
enriquecimento do cargo. Conforme Kotter (2001) as organizações necessitam tanto de líderes
quanto de gerentes com vistas a sobrevivência num mercado volátil e transitório.

3. A GESTÃO DE MUDANÇA
A gestão de mudança é um dos elementos essenciais para a reconfiguração estratégica,
entretanto, o esforço de transformação não obtém êxito em virtude do desconhecimento dos
gestores de que os processos de mudança são obtidos em longo prazo e não em curto prazo
(KOTTER, 1995). Os gestores estão voltados para mudanças no negócio e não em um
mercado ou ambiente de mudança. Para Kotter (1995) a gestão de mudança se desenvolve
pela quebra da complacência. Para tanto, é necessário que o gestor desenvolva diretrizes para
o surgimento da mudança, mediante as etapas estabelecidas:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Criação do senso de urgência: é fomentado tocando nas emoções dos atores, utilizando-se
de recursos simbólicos e feedback de clientes sobre produtos e processos;
Formação de coalizão: estrutura-se uma comissão para a transformação que seja formada
por colaboradores que detém o poder organizacional, e que representem os diferentes
níveis organizacionais;
Criação de uma visão: a visão deve ser compreendida por todos os colaboradores.
Comunicar a visão: empregar todos os meios para comunicar a visão fazendo com que os
atores vejam, sintam e mudem;
Empowering os atores para a visão;
Criar diretrizes que estabeleçam vitórias de curto prazo, pois são motivadoras,
neutralizam os pessimistas e reduzem o impacto dos raivosos;
Consolidar melhorias e aprofundar as mudanças;
Institucionalizar novos modelos.

Para Mintzberg et al.(2006) o processo de mudança pode ser guiado, assistido e
evoluído. Os dois primeiros podem ser desenvolvidos por meio de diretrizes, contudo, o
segundo, está relacionado à evolução orgânica, isto é, o processo de mudança já está
intrínseco a organização. Assim toda a mudança inicialmente é desenvolvida por diretrizes
formais sendo que o objetivo é de que este seja personificado na cultura organizacional. Para
Gonçalves, Filho e Neto (2006) os principais modelos de mudança utilizados pelas
organizações são classificados em: modelos de direção, desempenho, desenvolvimento,
configuração, políticos, tecnologia avançada e Bohm. O modelo de direção é estruturado para
auxiliar as organizações a direcionar o seu futuro sendo focados na alta direção.
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O modelo de configuração envolve reengenharia, reorganização estrutural e
organização virtual. Já o modelo político envolve a capacidade normativa com a distribuição
do poder em um sistema social mais amplo. A tecnologia avançada refere-se a utilização da
informática como base para o processo decisório e automação industrial. Modelos de
desempenho referem-se a programas tipo qualidade total, de produtividade e teoria de
gargalos. O modelo de desenvolvimento envolve redes de aprendizagem, desenvolvimento
gerencial e organizacional.
4. APRENDIZAGEM ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL
A fonte da competitividade auto-sustentável encontra-se na gestão da aprendizagem
(SENGE, 1990). Para Conçalves, Filho e Neto (2006) o ciclo de aprendizagem envolve dado,
informação, conhecimento e sabedoria. Para ele o conhecimento é fluido e ao mesmo tempo
estruturado. Pode ser ainda intuitivo. Sendo assim existe dentro das pessoas parte e parcela da
complexidade e imprevisibilidade humana. O conhecimento é intangível e de alto impacto
para a economia podendo ser adquirido em varias formas e locais devendo, contudo, ser
interpretado para sua implementação.
A aprendizagem, segundo Nonaka (1991) decorre do espiral do conhecimento,
envolvendo as etapas de socialização, exteriorização e interiorização. O conhecimento tácito é
intrínseco a cada ator sendo difícil de ser transferido e medido. Já o conhecimento explícito é
passível de mensuração e pode ser transferido com facilidade. O objetivo do espiral é fazer
com que o conhecimento tácito seja tornado explicito e que este retorne ao individuo na forma
tácita sendo personificado pelo ator. A aprendizagem decorre de três níveis de atuação:
individual, grupal e organizacional. O individual envolve intuição e insight, percepção e
processos do inconsciente. Já no nível grupal a aprendizagem se dá por interpretação e
integração tendo como fonte do conhecimento modelos mentais, linguagem e conversação.
No nível organizacional o conhecimento é fomentado pela institucionalização e decorre de
rotinas, regras e procedimentos.
Nesse sentido Levitt e March (1988) destacam que a aprendizagem é dependente de
rotina, passado e alvo sendo determinantes do comportamento organizacional (LEVITT E
MARCH, 1988). As rotinas são independentes do turnover dos atores. As ações
organizacionais dependem da interpretação do passado. Para eles, a aprendizagem depende da
interpretação da experiência, da memória organizacional, da análise da experiência de outros
e da ecologia da aprendizagem. Para Senge (1990) os gerentes administram problemas com
uma solução exata, convergindo os problemas organizacionais, fato este que não conduz a
gestão da aprendizagem. Os problemas devem ser gerenciados de forma divergente com vistas
à aprendizagem. Conforme Forrester (1994) para ampliar a capacidade dos gestores, é
necessário que os sistemas de educação, desenvolvam a personalidade inovativa, a capacidade
de análise de causa e efeito, de inter-relação da estrutura e prover coragem de manter opiniões
não convencionais.
5. A ESTRATÉGIA CLÁSSICA
Após contextualizar os constructos gestão de mudanças, aprendizagem e liderança,
desenvolve-se a seguir revisão teórica destes elementos junto às escolas clássicas, moderna e
pós-moderna da estratégia. Na Tabela 1, apresenta-se a estruturação das correntes estratégicas
pesquisadas.
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Tabela 1 – Correntes estratégicas
Correntes Estratégicas
Clássica (Prescritiva)
Moderna (Descritiva)
Pós-moderna (Descritiva)

Escolas
Design, planejamento, posicionamento
Empreendedora, cultural, poder,
ambiental, cognição e aprendizagem
Configuração

Fonte: Elaborada pelos autores, com base na pesquisa bibliográfica

A escola clássica da estratégia parte da definição de que “esta é a melhor forma”, “the
best way” mais preocupada no estabelecimento do Know How (saber fazer), onde o Know
Why (saber porque) é excludente (VOLBERDA, 2004). Envolve a perspectiva da estratégia
decorrente do topo para a base, analítica dentro de uma racionalidade perfeita, ortodoxa e
erudita. A formatação da visão decorre da racionalidade onde o poder da posição funcional
determina a delimitação (1997). Envolve ainda dogmas e torna-se sinóptica. Entre os autores
que influenciaram esta corrente estratégica encontram-se: Porter, Newman, Ansoff, Selznick,
Andrews, Chandler, Christensen, Guth entre outros. Baseia-se nas teorias da cibernética, da
contingência e teoria da organização industrial. Para Volberda (2004) a corrente clássica
define-se como uma abordagem tipo prescritiva, cartesiana, prospectiva onde planeja-se e
logo implementa-se.
Para Barcellos (2002) as estratégias deliberadas são desenvolvidas no nível
corporativo sendo denominadas de estratégias guarda-chuvas, então emergem estratégias para
o desenvolvimento gradativo do processo. Para ele é relevante que ocorra a convergência e a
consistência das estratégias nos diferentes níveis hierárquicos com vistas a ensejar o
posicionamento da organização no mercado.
Sendo prescritiva a estratégia surge de cima para a base. Não se privilegia a
abordagem “como chegar lá”. Há uma preocupação em estruturar as estratégias deliberadas e
intencionais. A corrente da administração clássica foi aprofundada e sintetizada por
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel na obra Safári de Estratégias. Elenca-se, com base em
diversos referenciais, como constituinte da corrente clássica, as escolas do Design,
Posicionamento e Planejamento. Estas escolas definem que o sucesso organizacional
encontra-se nos fatores exógenos à organização, sendo estruturadas na abordagem de
posicionamento, tipo outside in, isto é, de fora para dentro não levando em consideração a
relevância da imersão social dos atores envolvidos.
5.1 As Escolas do Design, Planejamento e Posicionamento.
Para Mintzberg et al. (2000) as estratégias, na abordagem do design, são estruturadas
por apenas um indivíduo, sendo explícitas, simples e deliberadas. Concebe-se a estratégia sob
plano excluindo a formação da estratégia na concepção retrospectiva. A palavra chave, assim
como nas demais escolas prescritivas envolve a adequação. A estratégia formulada sob esse
prisma tende a desenvolver o efeito macropia, onde visualiza-se um determinado segmento e
ocorre a tendência de supervalorizar este segmento, maximizando-o.
A escola do planejamento, por sua vez, envolve a realização de auditoria interna e
externa e classifica a estratégia como um processo formal. A finalidade é identificar os pontos
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fortes e fracos da organização bem como as ameaças e oportunidades. Para Barcellos (2002) o
conceito de planejamento estratégico e a formulação de estratégias são desenvolvidos a partir
da década de 60, iniciando com a publicação, nos Estados Unidos, em 1957, de Leadership in
Administration, de Selznick, seguida por Strategy and Structure, de Chandler, em 1962. Top
Management Planning, de Steiner, editado em 1969. Presencia-se a ausência de um líder que
fomente a aprendizagem em todos os níveis sendo que as estratégias deveriam ser formuladas
aliada as diretrizes de mudança, fato que não presenciada nesta corrente.
A abordagem prescritiva e clássica tratou ainda da escola do posicionamento vista
como um processo analítico. Conforme Porter (1999) a vantagem competitiva reside na
competitividade baseada em custo ou em diferenciação. Envolve ainda a neutralização das
forças competitivas. A escola do posicionamento é influenciada ainda pela matriz Boston
Consulting Group. Em sua essência as escolas prescritivas são desenvolvidas tomando por
meio do diagnóstico estratégico que envolve auditoria interna e externa bem como análise
setorial.
A análise da escola prescritiva, típica da abordagem clássica da estratégica, baseada no
posicionamento competitivo tipo outside in, não remete a utilização da aprendizagem
organizacional. Percebe-se que os gestores estão preocupados em desenvolver as diretrizes
estratégicas de acordo com a noção de adaptação, pois a estrutura da indústria é determinante
do desempenho das empresas (LEITE; PERSSE, 2003). Após este processo, dificilmente
nesta corrente clássica, identifica-se porque certas estratégias tipo plano não se transformaram
em padrão. Observa-se a supervalorização do ambiente exógeno como determinante da
competitividade. Os elementos menos tangíveis, conforme Senge (1990) não são levados em
consideração.
Ambas as escolas desta corrente são influenciadas pelos stakholderes do mercado
acionista, onde ocorre a pressão por eficácia e menos qualitativos relacionados a eficiência.
Não se observa aprendizagem junto aos demais integrantes da cadeia de negócio. A
competitividade é vislumbrada em cadeias de valor independente.
A gestão de mudanças, por sua vez, não é desenvolvida dentro da concepção de Kotter
(1995), na qual a transformação organizacional envolve relação de longo prazo e não de curto
prazo. As estratégias prescritivas foram concebidas tendo o desconhecimento de que a
complexidade reside nos colaboradores que possuem modelos mentais compostos de
conhecimento, experiência, valores e competências distintas dos demais.
O desafio na gestão de mudanças é fazer com que a estratégia represente a
coletividade organizacional e que os fatores de cognição estejam alinhados com a estratégia
deliberada (MINTZBERG et al., 2006). A liderança, por sua, vez é legitimada apenas no topo
da hierarquia organizacional por meio de gerentes controladores que limitam escolhas sendo
passivos frente as metas e objetivos. Presencia-se uma liderança centralizadora, ditando, a
formulação das diretrizes. Há determinação em formular a estratégia numa configuração
quantitativa e racional dependente de fatores externos. A estratégia deve ser percebida como
uma prática social como qualquer outra seja doméstica, política e educacional. Presencia-se
apenas rituais de planejamento estratégico anual de uma organização, fato que restringe o
potencial de inovação sendo amplamente centralizador, determinístico e estático. A liderança
e a aprendizagem é restringida na abordagem prescritiva em virtude do fruto da racionalidade
e da intencionalidade de decisores organizacionais (CRUBELLATE et al., 2004). Não se
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visualiza estratégia emergente, teoria do caos e complementaridade em rede na abordagem
clássica. A Figura 1, sintetiza os constructos na abordagem clássicaprescritiva.

Escola Clássica - Prescritiva
+ Racional

-Ilógica

+ Valorização Elementos
Exógenos

-Descontrole e – aprendizagem

+ Centralizadora

-Preocupada em “Como
Chegar”

+ Preocupada “Aonde
Chegar”
+ Eficácia
+ Gerentes
+ Mudança de cima para
baixo
+ Reativa

-Informação Estratégica

-Eficiência (meio-Processo)
-Líderes servidores
-Mudança evoluída
-Pró-ativa
-Inovadora

Figura 1 – Identificação dos constructos liderança, mudança e aprendizagem na escola clássica de
estratégia
Fonte: Elaborada pelos autores, a partir pesquisa bibliográfica

6. A ESTRATÉGIA MODERNA E PÓS-MODERNA
As abordagens moderna e pós-moderna são derivadas das teóricas cognitivistas, da
complexidade, comportamental e da aprendizagem. Parte-se do pressuposto de que o sucesso
organizacional depende da própria organização, isto é, de fatores endógenos, isto é, da
configuração inside out, de dentro para fora e não exógenos como definido pela corrente
clássica.
A abordagem tanto moderna quanto pós-moderna identifica a organização como
possuidora de uma cultura pró-ativa e antecipadora definindo a estratégia como descritiva
voltada para “como chegar lá” contrariando a racionalidade perfeita fomentada pela corrente
clássica (ANSOFF et al., 1981).
O objetivo, nesta configuração, é fazer com que as ações organizacionais, determinem
que os demais competidores se adequem a ação organizacional e não o contrário. Observa-se
a estruturação das capacidades dinâmicas, a configuração em rede, a gestão da aprendizagem,
a teoria da firma baseada em recursos e as raízes da competitividade (VOLBERDA, 2004).
Entre as escolas que se enquadram nas correntes moderna e pós-moderna, estão: a escola
empreendedora, aprendizado, cultural, poder, ambiental, cognição e configuração.
Em todas estas escolas percebe-se a relevância da gestão de mudança, da
aprendizagem e da liderança holística que transcende as fronteiras organizacionais.
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7. ESCOLAS EMPREENDEDORA, APRENDIZADO,
COGNIÇÃO, AMBIENTAL E CONFIGURAÇÃO

CULTURAL,

PODER,

A abordagem empreendedora tem o líder como alguém com capacidade visionária
onde a estratégia é definida olhando párea frente. Organizações que atuam nesta configuração
caracterizam-se por saltos de crescimento por identificar oportunidades de mercado. A
estratégia se desenvolve olhando o passado da organização, olhando para frente, para um
futuro que ainda não existe, porém, que é construída a cada momento. A análise do passado
remete a aprendizagem decorrente da experiência, conforme (LEVITT; MARCH, 1988).
Deve-se olhar de cima, identificando um mercado repleto de oportunidades, mas deve-se
olhar também de baixo, ter o conhecimento de que para prosperar neste caminho existem
dificuldades e obstáculos. Nesta escola, visualiza-se o líder como fundamental para o
crescimento organizacional. Presencia-se a gestão da aprendizagem, pois o líder, conforme
Mintzberg et al. (2000) deve ser o disseminador do conhecimento organizacional,
promovendo a interatividade entre os atores.
A escola da aprendizagem, por sua vez, envolve o incrementalismo lógico, isto é, a
estratégia emergente, que decorre da gestão de transformação, da aprendizagem e liderança.
Esta corrente concorre com as estratégias tipo guarda chuva onde formula-se e então
implementa-se. Neste processo, um fato concreto, uma estratégia padrão (realizada) não
planejada pode se tornar uma estratégia prescrita em um próximo exercício. Ela é menos
prospectiva e mais retrospectiva. A estratégia emergente surge da periferia organizacional
sendo desenvolvida de baixo para cima (MARIOTTO, 2003).
Já a escola do poder refere-se a estratégia como um processo de negociação sendo que
a complexidade da estratégia reside na intenção coletiva. Cada elemento da organização
possui interesses distintos. Constata-se que a gestão de mudanças também na escola
ambiental, onde a estratégia é vista como um processo reativo. Para o gestor não existe mais
um mercado determinístico, hostil, diversificado, complexo e estável. Cabe a organização ter
a capacidade de auto configurar-se por meio da flexibilidade. A escola da configuração,
contudo, representa a organização como um processo de transformação e mudança. A
abordagem descritiva da estratégia na concepção moderna e pós moderna valoriza a teoria das
capacidades dinâmicas, onde o sucesso organizacional depende dos elementos internos da
organização. Para Hitt, Ireland e Hikosson (2002) uma organização apresenta vantagem
quando a sua competência essencial possui valor, imitabilidade, heterogeneidade e
imobilidade.
Assim conclui-se que todas as escolas definidas como descritivas baseadas na teoria
das capacidades dinâmicas são dependentes e desenvolvem, para a sua efetividade estratégica,
a gestão de mudanças, a liderança coletiva e aprendizagem que transpõe as fronteiras
organizacionais e que tem suas raízes da competitividade complementadas em rede. Quando
isso ocorre aprende-se com as melhores práticas, sejam estas tangíveis ou abstratas. Destacase também que quanto mais conhecimento uma organização possuir maior o tempo de
resposta dos competidores. Resulta ainda como sólida barreira de entrada a novos
competidores e maior o grau de centralização estratégica junto a rede organizacional.
Na Figura 2, apresenta-se a identificação dos constructos liderança, mudança e
aprendizagem nas escolas moderna e pós-moderna da estratégia.
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Escolas Moderna e Pós-Moderna - Descritiva
+ Inovação de Processos
+ Pró-Ativa

LIDERANÇA

+ De Dentro para fora

+ Debate e conflitos
construtivos

+ Competência

+ Demanda puxada

+ Qualitativa
+Subjetiva

+ sentimento (necessidade
mudança)

+ Informação

+ liderança

MUDANÇA

+ Descentralização

+ ajuste mútuo

+ Visão

+ confiança

+ Desmembramento Cadeia
Valor

+ comprometimento
+ orientação eficiência

+ Auto-Organização
+ Sistêmica

APRENDIZAGEM

+ Aprendizagem
+ Mudança evoluída

Figura 2 – Identificação dos constructos liderança, mudança e aprendizagem nas escolas moderna e
pós-moderna da estratégia.
FONTE: Elaborada pelos autores a partir pesquisa bibliográfica

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho remete a consideração de que nas escolas prescritivas ou clássicas não se
presencia com ênfase a gestão de mudança, a aprendizagem e a liderança coletiva. Percebe-se
a tendência de centralizar tomada de decisão com enfoque quantitativo em um ambiente
determinístico, onde as organizações se posicionam no mercado, caracterizando a abordagem
de fora para dentro, isto é, outside in.
A preocupação é com a eficácia, pois tem-se a percepção de que a estratégia possui
vantagens inquestionáveis como fixar a direção, prover consistência e empenho, elementos
que são questionados na abordagem moderna e pós-moderna. Observou-se que os gerentes
controladores mais preocupados com os sintomas do que com as causas. Caracteriza-se como
um processo mais de justificação do que antecipação frente ao mercado.
Quando aprofunda-se os conceitos das escolas modernas e pós-moderna, tem-se a
introdução da gestão de mudança, da liderança e da aprendizagem inseridas como um dos
pilares para a corrente estratégica baseada na visão de dentro para fora, inside out, decorrentes
da raiz competitiva. Identifica-se nesta corrente orgânica, e qualitativa, que a mudança
envolve modelos mentais, sentimentos e que deve ser ampliada com os demais stakeholders
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sejam estes do mercado de produto ou organizacional. A liderança deve ser coletiva,
fomentadora do conhecimento organizacional e de novos líderes. Já a aprendizagem torna-se
fundamental para as abordagens moderna e pós-moderna da estratégia.
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