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Strategia managerială – cinci paşi
către o analiză strategică de succes
Daniel F. Spulber*

„În lumea reală a afacerilor, nu este nevoie de strategii «perfecte». Ceea ce contează... nu
este performanţa în termeni absoluţi, ci performanţa în faţa concurenţilor.”

Kenichi Ohmae
The Mind of the Strategist: The Art of Japanese Business,
McGraw Hill, New York, 1982.

INTRODUCERE

Când Ed Zander a devenit manager general al gigantului în comunicaţii Motorola,
nu a început prin a anunţa o strategie sau prin luarea unei anumite măsuri. El a
observat în schimb că este important „să vorbeşti cu clienţii, să asculţi, să înveţi şi să
dezvolţi un plan în primele câteva luni”1. Deşi Zander venea cu o experienţă bogată
din activitatea sa anterioară de la Sun Microsystems şi din alte părţi, ştia că fiecare
companie este diferită. Din acest motiv era dispus să aştepte şi să analizeze fiecare
dintre numeroasele afaceri derulate de companie, înainte de a formula o strategie.
Pe perioada acestei analize, intenţia lui Zander a fost să observe atent fiecare
aspect al masivei organizaţii Motorola. Aceasta presupunea o paletă ameţitoare de
produse, de la telefoane mobile, microcipuri, televizoare şi modemuri la echipamente
___________

* Daniel F. Spulber este profesor emerit de afaceri internaţionale al Elinor Hobbs şi profesor de
management strategic la Kellogg School of Management, Northwestern University. Acest capitol
este extras din lucrarea Management Strategy, Irwin-McGraw Hill, 2004.
1
Dave Carpenter, „Ed Zander Takes Over as New Motorola CEO”, USA Today, 5 ianuarie, 2004,
http://www.usatoday.com/tech/techinvestor/techcorporatenews/2004-01-05-molazander_x.htm
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„home theatre”, infrastructură de comunicaţii wireless, echipamente de reţea şi
componente electronice pentru industria auto.
Una dintre cele mai mari provocări pentru Zander în acest domeniu a fost
declinul afacerii de telefonie mobilă a Motorola. Amară ironie, fiind vorba despre o
afacere inventată chiar de Motorola prin intermediul cercetărilor sale de pionierat în
domeniul comunicaţiilor wireless. Totuşi compania decăzuse din poziţia de lider de
piaţă şi din cauza concurenţei venite din partea puternicelor companii scandinave
Nokia din Finlanda şi Ericsson din Suedia.
Pregătind ceea ce trebuia să fie o revizuire generală de proporţii a strategiei
Motorola, Zander a ştiut că ar fi fost necesar să „vadă dacă ar trebui să cumpere noi
afaceri sau să le elimine pe altele”2. Aceste decizii importante referitoare la ce afaceri
să cumpere şi ce afaceri să vândă depindeau în mod absolut de felul în care fiecare
afacere putea oferi un avantaj în competiţia cu rivalii. Apoi, Zander trebuia să se
asigure că fiecare afacere nouă, sau care era păstrată în cadrul companiei, îşi dezvolta
un plan consistent pentru activităţile sale competitive. Cum putea Ed Zander să
dezvolte o asemenea strategie? Răspunsul se află în figura 3-1. Ea ilustrează întrebările
importante şi conceptele-cheie din domeniul strategiei manageriale în contextul celor
cinci paşi ai procesului de analiză strategică, despre care veţi învăţa în cadrul cursului
de strategie.
În pasul întâi, analiza strategică trebuie să înceapă în mod invariabil cu alegerea
obiectivului. Iată care este întrebarea cea mai importantă aici: „În ce domeniu ar
trebui să evolueze compania dumneavoastră?” Pentru a răspunde, veţi învăţa concepte-cheie precum obiective determinate de piaţă versus obiective determinate de
organizaţie şi strategii orientate către valoare.
Pasul al doilea implică două tipuri de analize: o analiză externă a clienţilor,
furnizorilor, concurenţei şi partenerilor, precum şi o analiză internă a structurii,
rezultatelor, capacităţilor şi resurselor firmei. Întrebările principale sunt „Cine sunt
clienţii, furnizorii, rivalii şi partenerii noştri actuali şi potenţiali?” şi „Sunt cu adevărat
fezabile pentru organizaţie obiectivele şi strategiile firmei?”.
Pasul al treilea implică găsirea unor răspunsuri la întrebări precum: Cum
selectaţi activităţile pentru a obţine un avantaj în faţa concurenţei? Care factori ar
trebui să fie dezvoltaţi pentru a obţine performanţe de piaţă superioare? Pentru a
răspunde la aceste întrebări, veţi învăţa diferenţa importantă dintre cele trei tipuri
de avantaje competitive: avantajul de cost, diferenţierea produsului şi avantajul dat
de tranzacţii.
Odată ce v-aţi stabilit obiectivele, aţi efectuat analizele interne şi externe şi aţi
determinat avantajul pe care-l aveţi în faţa concurenţei, este timpul pentru pasul al
patrulea – sarcina esenţială de a proiecta strategia competitivă. Aceasta presupune
___________
2

Roger O. Crockett, „Memo to: Ed Zander. Subject: Motorola”, Business Week Online, 29 decembrie
2003, http://www.businessweek.com:/print/magazine/content/03_52/b3864038.htm?tc
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FIGURA 3-1

Întrebările importante şi conceptele-cheie ale strategiei manageriale
Întrebările importante
În ce domeniu ar
trebui să se afle
compania
dumneavoastră?

Stabilirea
obiectivelor
firmei

• Strategie
corporatistă, de
afaceri şi de
management
• Obiective
determinate de
piaţă vs cele
determinate de
organizaţie
• Maximizarea valorii
firmei
• Strategia orientată
după valoare

Cine sunt clienţii,
concurenţii şi
partenerii? Sunt
obiectivele şi strategiile
fezabile pentru
organizaţie?
Analiza externă
a clienţilor,
furnizorilor,
concurenţilor şi
partenerilor
Analiza internă a
structurii firmei,
abilităţilor de a
realiza performanţă
şi resurselor
• Dispoziţia de a plăti
• Elasticitatea preţului
• Modelul celor cinci
forţe
• Structura şi
comportamentul
pieţei
• Bariere de intrare
• Profilul reacţiei
concurenţei
• Analiza domeniului
de activitate

Cum selectaţi activităţile
pentru a obţine un
avantaj competitiv? Pe
ce factori ar trebui să se
pună accentul pentru a
obţine o performanţă de
piaţă superioară?

Dezvoltarea
avantajului
competitiv

• Avantaje de cost,
diferenţiere şi date
de tranzacţii
• Limitele firmei
• Economii de scară,
amploare, viteză şi
anvergură

Cum plănuiţi o strategie
competitivă care
anticipează strategiile
rivalilor şi cum alegeţi
acţiunile necesare
depăşirii firmelor rivale?

Proiectarea
strategiei
competitive

• Concurenţa pe şi
pentru piaţă
• Teoria jocului
• Echilibrul Nash
• Strategie dominantă
• Matricea rezultatelor

Cum proiectaţi o
structură
organizatorică ce
să corespundă
strategiei generale
a companiei?

Adaptarea
structurii
organizatorice
la strategie

• Structură orizontală
vs verticală
• Unităţi organizatorice
funcţionale vs de
afaceri
• Delegarea autorităţii
• Sisteme de stimulare

Conceptele-cheie

găsirea unor răspunsuri la întrebări majore: Cum stabiliţi o strategie competitivă care
poate anticipa strategiile rivalilor şi cum alegeţi acţiunile care trebuie efectuate în
vederea depăşirii performanţelor firmelor rivale? Pe ce pieţe ar trebui să concuraţi şi
la care ar trebui să renunţaţi? Când ar trebui anunţate noi produse sau schimbate
preţurile?
În fine, în pasul al cincilea, trebuie să depăşiţi o etapă pe care cele mai multe
firme, din păcate, o ignoră. Aceasta înseamnă să răspundeţi la întrebări precum:
Cum concepeţi organizaţia astfel încât să fie conformă cu strategia de bază a
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companiei? Cum delegaţi autoritatea către angajaţi şi cum oferiţi stimulente pentru
implementarea strategiei?
În continuarea acestui capitol, vom analiza sistematic fiecare dintre aceşti cinci
paşi. Înainte de a face asta totuşi, voi prezenta o terminologie utilă în cadrul
capitolului referitor la strategie.

Strategia corporatistă, de afaceri şi de management

Strategia corporatistă se referă la strategia generală a unei companii implicate în
diverse afaceri. De exemplu, când Ed Zander a venit la Motorola, compania opera în
şase domenii: comunicaţii în bandă largă, soluţii comerciale, soluţii pentru guvern şi
industriale, soluţii de telecomunicaţii globale, sisteme electronice integrate, comunicaţii personale şi produse semiconductoare. Prima sarcină a lui Zender a fost să
conceapă un plan de joc sau o strategie corporatistă pentru acest ansamblu de afaceri
– care afaceri trebuiau să fie păstrate, care eliminate, care extinse, care restrânse. În
acest context, unul dintre obiectivele strategice ale lui Zender a fost să aleagă acel
ansamblu de afaceri individuale care avea să determine anvergura activităţilor firmei
şi apoi să coordoneze în mod eficient aceste afaceri.
În opoziţie cu aceasta, strategia de afaceri este strategia generală a unei afaceri
luate separat din cadrul unei corporaţii – să spunem, de exemplu, divizia de
comunicaţii în bandă largă a Motorola. Poate fi de asemenea strategia unei afaceri de
sine stătătoare. Astfel, strategia de afaceri se referă la planurile unei firme de a
satisface nevoile unor pieţe existente sau nou apărute, precum şi la planurile unui
întreprinzător care analizează oportunitatea intrării pe o piaţă.
În acest capitol folosesc termenul mult mai general de strategie de management
pentru a mă referi atât la strategia corporatistă, cât şi la strategia unei singure afaceri.
În această carte, mă bazez pe convenţia prin care „echipa executivă” îl desemnează pe
conducătorul afacerii (deşi în textul meu folosesc termenul de „manager”). Vă invit
acum să analizăm cei cinci paşi ai proceselor strategice.

PASUL 1: STABILIREA OBIECTIVELOR FIRMEI

Înainte de orice, echipa executivă trebuie să specifice care sunt obiectivele
companiei. Ea poate face acest lucru ţinând seama de contextul specific al pieţei ori
pieţelor pe care le deserveşte compania. Următoarele activităţi ale unei afaceri
reprezintă diferite obiective posibile pentru companii poziţionate diferit:

•
•
•
•

înfiinţarea unor saloane de coafură în Japonia;
fabricarea de unelte de uz casnic acţionate electric;
producţia de îmbrăcăminte sportivă în vederea comercializării în
magazine din America de Nord;
efectuarea de cercetări fundamentale în biotehnologie pentru companiile
farmaceutice;
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prestarea unei game complete de servicii financiare în toată Europa;
deservirea pieţei braziliene de producţie a energiei electrice;
crearea şi vânzarea de microprocesoare cu design special;
administrarea unor reţele de supermarketuri în mai multe ţări de pe glob.

Aceste obiective sunt pe cât de simple, pe atât de diverse. Întrebarea de departe
cea mai interesantă este: Cum ar trebui să aleagă echipele executive obiectivele cele
mai potrivite, adică în care domenii ar trebui să fie implicate? În mod sigur, acest
proces nu poate fi accidental – o săgeată trasă într-o hartă pe un perete nu va rezolva
problema. Destul de interesant este faptul că un răspuns uşor de găsit nu există, şi
identificarea procesului strategic „corect” dă naştere unor dezbateri considerabile în
rândul profesorilor şi practicienilor. (Vezi aplicaţia 3-1 despre modul în care
legendarul Jack Welch a stabilit obiectivele companiei General Electric.)

Obiective determinate de piaţă versus
obiective determinate de organizaţie

Datorită faptului că această problemă este foarte disputată, este posibil să întâlniţi
oricare dintre diferitele abordări în cadrul cursurilor de MBA. De exemplu, unii
strategi argumentează că obiectivul companiei ar trebui să fie determinat de cererea
de pe piaţă – bazat doar pe cele mai bune oportunităţi de pe piaţă. Astfel de obiective
determinate de piaţă reclamă descoperirea unor oportunităţi de piaţă originale,
caracterizate prin creşterea cererii din partea clienţilor şi printr-o concurenţă relativ
limitată.
Pe unele pieţe însă, echipa executivă ar putea afla că o abordare strategică
determinată de piaţă ar putea cauza doar probleme! Gândiţi-vă la piaţa jocurilor video.
Poate părea atractivă unor companii, dar altele ar putea fi mai eficiente în conceperea
sau vânzarea jocurilor. În acest caz, obiectivele companiei trebuie să se adapteze la
capacităţile organizaţiei raportate la cele ale concurenţilor.
Alternativa unei abordări determinate de ceea ce poate oferi organizaţia este o
contrapondere interesantă la strategia determinată de piaţă. Din perspectiva
obiectivelor determinate de capacităţile organizaţiei, unii strategi argumentează că
organizaţia ar trebui să se angajeze în acele sarcini care reflectă aptitudinile unice şi
competenţele principale ale companiei, în special acelea care sunt dificil de copiat de
alţii. Astfel de obiective sunt bazate pe recunoaşterea capacităţilor şi resurselor unice
ale organizaţiei, care vor ajuta compania să se ridice deasupra rivalilor.
La fel însă ca în cazul abordării determinate de piaţă, obiectivele dictate de
capacităţile organizaţiei pot cauza probleme unei companii dacă, aşa cum s-a
întâmplat în unele cazuri, există o cerere limitată a lucrurilor pe care compania este
cel mai bine pregătită să le ofere. De exemplu, compania ar putea fi foarte capabilă
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în conceperea şi producerea de rachete de tenis din lemn, însă piaţa a trecut la
materiale compozite, sau compania produce videorecordere, în timp ce la modă sunt
DVD-urile.
A PL ICAŢIA 3-1

JACK WELCH STABILEŞTE OBIECTIVELE GENERAL ELECTRIC

În 1981, Jack Welch a devenit preşedinte şi manager general la General
Electric (GE) – o companie imensă care deţinea 350 de afaceri diferite şi 43 de
unităţi strategice de afaceri.a Welch şi-a prezentat repede strategia „numărul unu,
numărul doi”. El avea să continue să activeze sau să se implice în domeniile în care
afacerile respective ocupau locul unu sau locul doi pe piaţă. Acele afaceri care nu
evoluau sau care nu puteau fi îmbunătăţite aveau să fie închise. Afacerile care
rămâneau aveau să fie ori „producătorii cei mai ieftini din lume”, ori cele care vor
oferi tehnologii de ultimă generaţie sau avantaje clare pe o nişă a pieţei.b
Welch remarca: „Urmăresc arealul competitiv. Unde este poziţionată
afacerea? Care sunt punctele sale tari în faţa competiţiei? Şi care sunt slăbiciunile
sale? Cum putem fi afectaţi de competiţie în ciuda muncii asidue depuse, astfel
încât putem pierde un an sau doi? Cum putem afecta noi competiţia pentru a
schimba câmpul de luptă?”
În a doua parte a planului său strategic, Welch a reorientat de asemenea GE
către servicii. Când Welch a devenit manager general, oferta companiei era
compusă din 15% servicii şi 85% produse. Când compania a intrat în secolul al
XXI-lea, situaţia era aproape exact pe dos, cu 25% produse şi 75% servicii, inclusiv
servicii financiare şi sisteme medicale.c
În al treilea rând, Welch a îmbrăţişat globalizarea. Operând în peste 100 de
ţări, GE avea acum 45% dintre cei 293.000 de angajaţi în afara Statelor Unite şi
aproape aceeaşi proporţie a veniturilor obţinute în afara ţării. Alegerile făcute de
Welch în menţinerea, îmbunătăţirea sau renunţarea la anumite afaceri, alături
de orientarea către servicii şi decizia de a intra pe pieţele internaţionale au
contribuit la stabilirea obiectivelor GE.
__________________

Robert Slater, The New GE: How Jack Welch Revived an American Institution, Irwin
Business One, Homewood, IL, 1993, p. 80.
b
Slater, The New GE, p. 78.
c
General Electric, raport anual, 1998.
a
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