
Falta
integração

A separação entre o pensar

e o fazer atrapalha execução

de ações previstas no

planejamento estratégico

das grandes companhias

POR JUSSARA GOYANO

Os maestros designados para co-
mandar a execução dos objetivos,
no entanto, não seguem a pauta
nem fazem de suas batutas um ins-
trumento adequado na condução
da grande orquestra da produtivi-
dade. A grande massa operacional
da companhia, sem partitura e sem
comando, pode perder o ritmo e
desafinar, comprometendo o pla-
nejamento estratégico corporativo
e a sustentabilidade da organiza-
ção. Trata-se de um grande desa-
juste entre o pensar e o fazer nas
empresas. Descompasso que ficou
evidente em pesquisa realizada pela
consultoria Symnetics Business
Transformation e pelo Instituto de
Pesquisa H2R, por encomenda da
Associação Nacional dos Executi-
vos de Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac).

O estudo, divulgado no Con-
gresso Anefac 2005, em São Ro-
que (SP), reuniu depoimentos de
150 executivos e colaboradores de
todos os níveis de decisão corpo-
rativa, da presidência ao chão de
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traça metas que soam
como música aos ou-
vidos dos acionistas.

ALTA CÚPULA CORPORATIVA



fábrica. Eram representantes de
107 empresas com faturamento su-
perior a R$ 50 milhões/ano (cerca
de 50% delas com faturamento
anual superior a R$ 500 milhões e
66% com mais de mil funcionários
na folha de pagamento). Nas orga-
nizações abordadas, apenas 53% dos
gerentes disseram conhecer os obje-
tivos dos sócios (a ala do pensar). Nos
níveis operacionais (a ala do fazer),
só 40% das pessoas ouvidas têm
noção clara do que buscam os acio-
nistas. Entre as lideranças interme-
diárias, que também "põem a mão
na massa" no cumprimento dos ob-
jetivos estratégicos, esse índice che-
ga à casa de 47% dos entrevistados.

Burocracia
Reinaldo Manzini, diretor de

projetos da Symnetics e coordena-
dor da pesquisa, explica que a falta
de integração entre os estratos cor-
porativos ocorre porque muitas ve-
zes é preciso arcar com algumas mu-
danças de curso na execução das
ações estratégicas preestabelecidas.
Sem noção exata do que pretendem
os sócios do empreendimento, os
executivos do fazer esperam a defi-
nição dos novos caminhos pela cú-
pula, fato que caracteriza uma rela-
ção burocrática que em nada ajuda
o cumprimento do plano estratégi-
co da empresa. Para Manzini, o xis
da questão está na gerência, compos-
ta de pessoas mais próximas do mer-
cado e responsáveis pela ponte entre
a cúpula corporativa, lideranças in-
termediárias e níveis operacionais. E
preciso que ela seja mais pró-ativa,
segundo o coordenador, minimizan-

do a distância entre o pensar e o fa-
zer na companhia.

Manzini não está errado. De
acordo com o estudo que coorde-
nou, presidência e diretoria com-
põem os 83% dos entrevistados que
sabem definir claramente os desafios
propostos pelos donos das empresas,
enquanto os gerentes limitam-se à
execução dos planos concebidos nos
escalões mais altos, sem interferir na
tomada de decisão. Some-se a isso o
fato de que somente 63% deles co-
nhecem a expectativa de incremento
dos negócios embutida na estratégia
das empresas e só 67% dos executi-
vos com cargos gerenciais conhecem
a efetiva participação de mercado a
ser conquistada para se alcançar as
metas propostas pela cúpula. Entre
as lideranças intermediárias, este ín-
dice cai para 57%.

Tempo e versões
Foi possível identificar outro

acontecimento importante na pes-
quisa divulgada no Congresso
Anefac 2005. Trata-se da forma
como têm sido acompanhadas as

informações estratégicas das com-
panhias. Ao se fazer um balanço
das três versões existentes do estu-
do da Symnetics e da H2R, perce-
be-se que a diretoria corporativa se
viu obrigada a abandonar o acom-
panhamento. Em 2002, na primei-
ra edição do levantamento, 93%
dos diretores conheciam os índi-
ces de satisfação dos clientes e os
objetivos da empresa neste quesi-
to, relacionando-se diretamente
com o assunto. Em 2005, o índice
caiu para 77%. A participação de
mercado pretendida pela empresa
era um tema que, em 2002, estava
perfeitamente definido para 100%
dos diretores ouvidos na ocasião.
Em 2005, apenas 73% deles pos-
suíam essa informação.

MANZINI, DA SYMNETICS: cria-se
uma burocracia que atrapalha o
cumprimento das metas estratégicas
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PASSOS, DA NATURA: preocupação
com metas de curto prazo

Várias impressões também fo-
ram colhidas no Congresso, no
momento da divulgação do estu-
do encomendado pela entidade or-
ganizadora do encontro. Grande
parte dos executivos presentes ao
evento tinha dúvidas sobre o prazo
de colher frutos do planejamento
estratégico corporativo. Há uma
percepção de que a grande dificul-
dade dessas pessoas está em buscar
performance e competitividade,

sem perder de vista a sustentabili-
dade da companhia. "Há pressão
por muitos resultados de curto
prazo", explica Carlos Matavelli,
vice-presidente de Relações Insti-
tucionais da Anefac e integrante
do Comitê de Gestão Estratégica
da Associação. Daí a enxurrada de
perguntas sobre o tempo exato para
o cumprimento de metas.

No painel que tratou do levan-
tamento, palestrantes da Previ, da
Gerdau e da Natura mostraram
que esse tempo tem a ver com a
natureza de cada negócio e com
os fatores que influem em suas ati-
vidades. "Ações de responsabilida-
de social e impostos afetam o pla-
nejamento", comenta Matavelli.
Há, ainda, situações específicas
que requerem atenção especial em
relação aos prazos de estabeleci-
mento de estratégias. "No mo-
mento da abertura de capital
da Natura, discutíamos sobre a
possibilidade de ter de olhar a em-

presa no curto prazo, sendo que
ela se consolidou trabalhando no
longo prazo", lembra Pedro Luiz
Passos co-presidente do Conselho
de Administração da companhia,
mencionando o esforço feito para
que a empresa não sucumbisse
à necessidade de resultados ime-
diatos, em detrimento da susten-
tabilidade de suas atividades no
longo prazo.

Para que não haja erros, Carlos
Eduardo Frosini, fundador do Co-
mitê de Gestão Estratégica, da Ane-
fac, recomenda trazer a questão
para o âmbito da controladoria e
da contabilidade, e não só da ad-
ministração. Mais do que integrar
os estratos corporativos, é preciso
que todos os setores da organiza-
ção conheçam e cumpram as me-
tas empresariais sob o mesmo foco,
o do acionista. Só assim, comenta
Frosini, o paradigma que separa o
pensar e o fazer estratégicos da
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empresa poderá ser quebrado.

Fonte: Razão Contábil, ano 1, n. 13, p. 58-60, maio 2005.




