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central da coordenação de todas essas tarefas. Não faz todo
o trabalho, mas age como facilitador dos processos de modo
que a execução ocorra de maneira integrada por toda a
empresa.

Mostraremos aqui como nasceu o conceito do departa-
mento de gestão da estratégia e como isso ajudou empresas
a alinhar processos cruciais de gestão à estratégia. Embora
empresas que tenhamos examinado usem o Balanced Sco-
recard como arcabouço de sistemas de gestão da estratégia,
acreditamos que as lições por nós tiradas valem também
para empresas que não utilizam o Balanced Scorecard.

Gestão da estratégia:
a nova função de apoio
O quadro"O velho calendário da estratégia"retrata a agenda
de gestão da estratégia numa típica empresa de grande
porte. O processo começa lá no meio do exercício fiscal,
quando o presidente e a equipe executiva se reúnem para
esclarecer a visão estratégica e atualizar a estratégia. Algum
tempo depois, processos similares ocorrem nas divisões de
negócios e de funções. Na reta final do terceiro trimestre,
o braço de finanças assume as rédeas, finalizando o orça-
mento geral e o de divisões. E, ao final de cada ano, o RH
conduz avaliações anuais do desempenho de funcionários e
orquestra a definição de metas profissionais e de programas
de desenvolvimento. Ao longo do ano, equipes e divisões
distintas tratam de avaliar o desempenho, de comunicar-se
empresa afora e de compartilhar conhecimentos.

O problema é que uma atividade acaba desvinculada da
outra, e ocorre sem a orientação da estratégia geral. Esse
desmembramento de responsabilidades cria o abismo entre
a estratégia de uma organização e seus processos, sistemas e
indivíduos. Pesquisas por nós conduzidas com gerentes de
RH e TI revelam que as estratégias de nada menos que 67%
desses departamentos não estão alinhadas com a estratégia
das divisões e da matriz da empresa. Planos concebidos
pelos setores de RH e TI tampouco suportam iniciativas
estratégicas da matriz ou das divisões de negócios. No pla-
nejamento orçamentário também há um vão: cerca de 60%
das organizações não atrelam seu orçamento financeiro a
prioridades estratégicas. Nem há um alinhamento de in-
centivos: o pacote de remuneração de 70% dos gerentes
de nível médio e de mais de 90% do pessoal da linha de
frente não tem vínculo nenhum com o sucesso ou fracasso
da implementação da estratégia. Reuniões periódicas de
gestão, comunicação corporativa e gestão do conhecimento
também não são focados na execução da estratégia.

Como mudar essa situação? A experiência do Chrysler
Group foi o que nos levou a pensar que a resposta estaria
em reunir todas essas atividades ligadas à estratégia num

só braço funcional. Após uma leva de sucessos inovadores
no começo da década de 1990, a Chrysler entrara em ponto
morto. Problemas de desempenho eram agravados por
um cenário econômico negativo, custos em alta e o avanço
de importados; em 2000, a empresa projetava, para o ano
seguinte, um déficit estimado de mais de US$ 5 bilhões.
Naquele ponto, a controladora do grupo, a DaimlerChrys-
ler, nomeou um presidente, Dieter Zetsche, que adotou o
Balanced Scorecard como parte de uma grande virada na
estratégia. O projeto foi capitaneado por Bill Russo, vice-
presidente de estratégia de negócios, cuja divisão atuava
com a equipe executiva da Chrysler para converter a nova
estratégia da empresa num Balanced Scorecard. A divisão
de Russo servia ainda como treinadora e consultora das
divisões de negócios e de suporte da Chrysler, ajudando a
criar scorecards locais alinhados com os objetivos do grupo
e adaptados às operações locais. Uma vez concluída a fase
de concepção e infiltrada a iniciativa por toda a empresa, o
grupo de estratégia manteve a responsabilidade pela coleta
de dados e por processos de informe para os scorecards.

Até aqui, o projeto do Balanced Scorecard da Chrysler
seguira um curso tradicional. A novidade veio no papel
assumido pelo grupo de estratégia, que capitaneou a inicia-
tiva de preparar o material ligado ao scorecard para infor-
mar mais de 90 mil funcionários sobre a estratégia. Antes
de cada reunião da gerência, Russo passou a apresentar a
Zetsche uma síntese sobre as questões trazidas à tona pelo
scorecard — e que exigiam a atenção e a ação da cúpula.
No papel de membro da equipe executiva, Russo seguia
atento após cada reunião para garantir que as providências
exigidas fossem estabelecidas e tomadas. Como resultado
desse envolvimento proativo na definição da pauta e em
seu acompanhamento, as responsabilidades do braço de
estratégia de negócios cresceram — passando a incluir di-
versos processos novos de execução da estratégia por toda
a empresa. Assim nasceu o Office of Strategy Management
da Chrysler — departamento que hoje emprega 13 pessoas
em tempo integral, que não só administram a estratégia
da empresa como ajudam as divisões de negócios a desen-
volver novos produtos. A nova abordagem da Chrysler à
execução da estratégia parece ter rendido belos frutos. Em
2004, apesar da debilidade do mercado automotivo ameri-
cano, a montadora conseguiu lançar uma série de veículos
de destaque, registrando um lucro de US$ 1,2 bilhão.

Foi mais ou menos assim que o projeto de Balanced Sco-
recard do Exército americano deu origem a um departa-
mento de gestão da estratégia. Uma equipe central na sede
do Pentágono, sob o comendo do chefe do Estado-Maior
do Exército, desenvolveu o scorecard inicial, batizado pelo
exército de Strategic Readiness System (SRS). Essa equipe
escolheu o software para o informe de dados do scorecard

Robert S. Kaplan (rkaplan@hbs.edu) é titular da cátedra Baker Foundation Professor da Harvard Business School, em Bos-
ton. David P. Norton (dnorton@bscol.com) é fundador e presidente do Balanced Scorecard Collaborative (www.bscol.com),
com sede em Lincoln, Massachusetts.
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e estabeleceu sistemas e processos para que o painel fosse
regularmente preenchido com dados válidos, oportunos.
Na fase seguinte, a equipe colaborou para a propagação de
painéis para 13 grandes subcomandos e, posteriormente,
para mais de 300 comandos subsidiários por todo o mundo.
Essa equipe central deu treinamento, consultoria, software
e apoio online às equipes dispersas do projeto. Além disso,
analisou os scorecards produzidos pelas equipes locais do
projeto para garantir que suas metas estivessem alinhadas
àquelas articuladas no scorecard do chefe do Estado-Maior.

A equipe do Exército, assim como os responsáveis pelo
projeto na Chrysler, logo assumiria mais do que o papel tra-
dicional de custódia e consultoria. Estabeleceu e assumiu o
comando de um programa de comunicação da estratégia.
No Exército, a equipe criou um website — com duas ver-
sões, uma classificada e outra não — que podia ser acessado
no mundo inteiro, montou um portal online e um arquivo
de informações sobre o SRS, redigiu artigos sobre a inicia-
tiva, publicou um boletim bimestral, fez uma conferência
anual, realizou teleconferências periódicas com líderes do
SRS em cada nível de comando e conduziu treinamento
sobre o scorecard, tanto ao vivo como na web. Esse extenso
processo de comunicação foi crucial para orientar soldados
e funcionários civis e para obter seu apoio à nova estratégia.

Assim como na Chrysler, a equipe do projeto no Exército
passou a facilitar discussões mensais na sede sobre o estado
de prontidão de divisões ao redor do mundo. Mais uma
vez, uma equipe de projeto ad hoc tornara-se uma parte
sustentável da estrutura da organização (tanto a equipe
quanto o SRS sobreviveram à nomeação de um novo chefe
do Estado-Maior, em junho de 2004).

Criar um departamento central de execução da estratégia
pode parecer um estímulo à tomada de decisões na cúpula,
o que inibiria a iniciativa local. Mas ocorre exatamente o
oposto. Uma divisão responsável por implementar a estra-
tégia torna-se um conveniente ponto focai para idéias que
circulam pela organização. Com isso, é possível incluir essas
idéias emergentes na pauta de avaliações trimestrais e anu-
ais de estratégia, com as melhores conceitos sendo adotados
e incluídos em estratégias de divisões e de toda a empresa.
O OSM é uma organização facilitadora, e não ditadora.

O que um bom OSM faz
A maioria das organizações que estudamos segue a trilha
tomada pela Chrysler e pelo Exército americano, com a
equipe do projeto de Balanced Scorecard assumindo, de
forma gradual e orgânica, mais e mais responsabilidades

O velho calendário da estratégia
Na maioria das empresas, a gestão da estratégia consiste em processos tocados isoladamente

por grupos distintos, com distintas linhas de subordinação. É por isso que a estratégia acaba

desvinculada das divisões e dos indivíduos responsáveis por sua execução.

= deficiências no velho processo de gestão
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por iniciativa própria. Essa não é, contudo, a única maneira
de instituir um OSM. Com esses casos, pudemos aprender
que atividades um OSM eficaz deve realizar e qual deve ser
a relação de um OSM com outras funções na organização.
Em conseqüência disso, um punhado de organizações que
assessoramos decidiu recentemente fazer da criação de um
OSM uma parte inicial e integral de suas iniciativas de sco-
recard. Principal provedora de serviços de banco de sangue
no Canadá, a Canadian Blood Services — com um orça-
mento anual de 900 milhões de dólares canadenses, mais
de 4 mil funcionários e 17 mil voluntários — é um excelente
exemplo de organização que criou um OSM no começo da
empreitada para se tornar mais focada na estratégia (veja o
quadro"Como exercer influência e permanecer informado",
de autoria do presidente da entidade, Graham Sher).

O que é preciso ter em mente alguém que embarca no
projeto de concepção de um OSM? Ao analisar melhores
práticas do Balanced Scorecard, identificamos as ativida-
des que deveriam ser diretamente administradas por, ou
coordenadas com, um departamento de gestão da estraté-
gia. Algumas delas — sobretudo as envolvidas na criação

seleciona e gerencia o sistema de informe do scorecard e
garante a integridade dos dados desse painel. O OSM não
precisa ser o coletor primário de dados para o painel, mas
deve supervisionar os processos pelos quais os dados são co-
letados, informados e validados. Por fim, o OSM atua como
recurso central do scorecard, consultando outras divisões
sobre projetos de desenvolvimento de seus próprios score-
cards. Além disso, dá treinamento e orientação.

Alinhar a organização. A empresa só será capaz de exe-
cutar a estratégia se alinhar estratégias das divisões de ne-
gócios, de braços de apoio e de parceiros externos com a
estratégia geral. Isso produz foco e coordenação, mesmo na
mais complexa das organizações, tornando mais fácil iden-
tificar e explorar sinergias. Hoje, poucas empresas geren-
ciam ativamente o alinhamento de processos. Em muitos
casos, a estratégia das divisões possui elos apenas retóricos
com a estratégia geral. OSMs que estudamos ajudam toda
a empresa a ter uma visão consistente da estratégia e a ge-
renciar sistematicamente o alinhamento organizacional. O
OSM monitora o processo de criação de scorecards e de sua
propagação por todos os níveis da organização. Define as

e gestão do scorecard, no alinhamento da organização e
na definição da pauta para avaliações estratégicas mensais
— são naturalmente da alçada de um OSM. Não existiam
antes da chegada do Balanced Scorecard e, logo, podem ser
atribuídas a um novo departamento sem intrusão nas res-
ponsabilidades atuais de qualquer outro setor. Mas muitas
outras atividades — planejamento estratégico, supervisão
do orçamento ou treinamento de RH, por exemplo — já
estão no território de outros departamentos. Nesses casos,
a empresa precisa ser explícita sobre a divisão de responsa-
bilidades entre o OSM e outras áreas funcionais. Identifica-
mos as seguintes tarefas básicas de um OSM:

Criar e gerenciar o scorecard. Controlador do processo, o
OSM deve garantir que toda mudança acertada na reunião
anual de planejamento da estratégia figure no mapa de
estratégia e no Balanced Scorecard. Uma vez que a equipe
executiva tenha aprovado metas e parâmetros para o ano
subseqüente, o OSM orienta a equipe na seleção de metas
de desempenho à luz dos parâmetros e identifica iniciativas
estratégicas exigidas para a consecução das metas. Guar-
dião do scorecard, o OSM também padroniza a termino-
logia e definições da mensuração por toda a organização,

sinergias a serem criadas por atos transdivisionais em níveis
inferiores da organização e garante que estratégias e score-
cards de cada divisão de negócios e de cada braço de apoio
estejam ligadas entre si e à estratégia maior da empresa.

Analisar a estratégia. Apesar do expresso compromisso
com a estratégia, altos gerentes dedicam pouquíssimo
tempo a sua revisão. Nossa pesquisa sugere que 85% das
equipes executivas gastam menos de uma hora ao mês dis-
cutindo a estratégia de sua divisão — e 50% dedicam tempo
zero à atividade. Empresas que administram bem a estraté-
gia agem de modo distinto. Nelas, altos gerentes costumam
se reunir uma vez por mês, durante quatro a oito horas.
Essa reunião é a oportunidade para a análise do desempe-
nho e para ajustes à estratégia e a sua execução. É possível
testar a hipótese subjacente à estratégia e tomar novas pro-
vidências. Administrar essa reunião é uma função básica
do OSM, que informa o presidente da empresa de antemão
sobre questões estratégicas identificadas no scorecard mais
recente, de modo que a pauta possa focar a revisão da es-
tratégia e o aprendizado, e não apenas uma avalição do
desempenho financeiro de curto prazo e a gestão de crises.
O OSM monitora então a reunião para definir planos de
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ação e, depois, fica atento para garantir que os planos este-
jam sendo executados. Já que o conselho de administração
também exerce um papel importante em analisar e nortear
a estratégia, o OSM ajuda o diretor de finanças a preparar o
material e a pauta para as reuniões com o conselho.

Desenvolver a estratégia. Em geral, a formulação da
estratégia cabe ao braço existente de planejamento estraté-
gico. Essa divisão faz análises competitivas externas e inter-
nas, realiza o planejamento de cenários, organiza e conduz
uma reunião anual de estratégia e orienta a equipe execu-
tiva sobre opções estratégicas. Desenvolver a estratégia não
deveria, contudo, ser algo que ocorre apenas uma vez ao
ano. Afinal, medidas de desempenho como as fornecidas
pelo Balanced Scorecard trazem indícios contínuos sobre
a validade das hipóteses na base da estratégia da empresa.
Tais hipóteses podem ser discutidas periodicamente pela
equipe executiva, que pode atualizar a estratégia, se for o
caso. Além disso, o planejamento da estratégia não é algo
que deveria ser feito apenas por altos gerentes. O OSM ou
a divisão de planejamento estratégico podem atuar como
filtro de novas idéias surgidas dentro da organização. Des-
cobrimos que a maioria das divisões de planejamento se
adapta com relativa rapidez ao processo contínuo de desen-

volvimento da estratégia registrado em empresas movidas a
um scorecard. Os processos adicionais representam uma ex-
tensão natural do trabalho tradicional, e um complemento
a ele. Os problemas surgem quando o projeto de scorecard é
administrado por um grupo alheio ao planejamento (como
RH, qualidade ou uma equipe ad hoc). À medida que o sco-
recard ganha importância estratégica, é possível que surjam
conflitos sobre a formulação da estratégia entre a divisão de
planejamento e a equipe do painel. Se isso ocorrer, a alta
gerência deve rapidamente fundir os dois grupos.

Comunicar a estratégia. Uma comunicação eficaz sobre
estratégias, metas e iniciativas é vital para que o pessoal
contribua para a estratégia. A Canon U.S.A., usuária do
scorecard, trata o processo interno de comunicação como
uma "estratégia de democratização". A Canon se empenha
para que haja uma constante compreensão da estratégia e
do scorecard da empresa em todas as divisões de negócios e
funções de apoio. A comunicação da estratégia é, portanto,
um terreno natural para um OSM. Contudo, assim como no
caso do planejamento da estratégia, a comunicação interna
é, às vezes, uma responsabilidade de outra divisão. Nessas
situações, o OSM tendia a assumir um papel editorial, revi-
sando o material para garantir que transmitisse a mensa-

O       novo              calendário            da           estratégia
Em empresas movidas ao scorecard, cada um dos processos estratégicos é tocado ou

supervisionado pelo departamento de gestão da estratégia, ou OSM, em coordenação com

as equipes gestoras ou os executivos certos. Isso garante que a estratégia esteja plenamente

refletida em todas as atividades ligadas à estratégia em todos os níveis da empresa.
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Craham Sher

Como presidente da Canadian Blood Services (CBS), grupo sem
fins lucrativos que administra o estoque de sangue e derivados
para todo o Canadá (exceto a província de Quebec), instituí um
departamento de gestão da estratégia (Office of Strategy Mana-
gement, OSM) para poder encarar melhor três grandes desafios
à implementação de uma pauta estratégica. Primeiro, passo
boa parte do tempo lidando com exigências e públicos externos.
Além de me reportar ao conselho de administração da organiza-
ção, tenho de estar atento também aos 12 governos de províncias
e territórios canadenses que custeiam a CBS. Logo, tenho tempo
e informações limitados para administrar questões internas.

Além disso, embora muitos creiam que um presidente exerce
influência de modo direto e fácil, o fato é que é difícil influenciar
a organização. Tentativas de um presidente para comandar e
controlar solapam a autoridade de altos executivos. Quero exer-
cer influência indiretamente, de modo a fortaleer meus executi-
vos e criar um ambiente no qual possam liderar e gerir sua parte
da organização. Defino o tom e a pauta estratégica, transmito a
informação e garanto que as devidas medidas sejam tomadas.
Mas não comando nenhuma parte da organização.

Meu terceiro desafio é permanecer informado. A informação,
sobretudo as más notícias, é filtrada antes de chegar a mim.

Em geral, não vejo a informação mais atualizada e válida sobre
o presente desempenho da CBS. Antes de implementarmos o

OSM, gastávamos um tempo excessivo discutindo a qualidade
de nossas informações — um jeito tortuoso de executar a estra-
tégia e um modo bastante arrastado de conduzir reuniões de
gerência.

Vejo o Balanced Scorecard, administrado por um departa-
mento de gestão da estratégia, como um jeito de superar essas
três barreiras ao sucesso. Em vez de invadir o território de exe-
cutivos e minar sua autoridade, o Balanced Scorecard fortalece
esses líderes. Com ele, tenho informações de gestão do desempe-

nho alinhadas com todos os níveis executivos e adequadamente
validadas antes de chegar a mim. Boa parte da administração é
uma busca da verdade. Com o Balanced Scorecard, tenho acesso

fácil a informações oportunas, sem filtros, sobre a implementa-
ção de nossa estratégia.

Como tinha urgência em promover mudanças, segui a rota
nada convencional de estabelecer um departamento de gestão
da estratégia logo no início do projeto do Balanced Scorecard.

 

Processos da estratégia 
O OSM da Canadian Blood Services tem responsabilidade direta ou indireta

(itens sombreados) por processos estratégicos, que caem em três categorias.

Também queria que o OSM se reportasse diretamente a mim
— era um jeito de destacar a importância do departamento para
minha pauta estratégica. O OSM precisava, contudo, de outros
vínculos ou relações claramente definidos. Quero que a mu-
dança na CBS venha de dentro, não que seja uma imposição da
cúpula. Para tanto, criei uma relação de supervisão entre o OSM
e outros dois executivos vitais na CBS, o diretor de finanças e o
diretor de operações, que em última instância vão ajudar a exe-
cutar a pauta de mudança. Foi com muita ponderação que criei
a nova divisão de OSM no âmbito corporativo. É que sua posição
na organização me permite cumprir meus deveres internos
como líder de mudança sem afetar minha capacidade de honrar
os muitos compromissos externos que tenho como presidente de
uma organização do setor público em rápida evolução, e que no
momento emerge de uma crise — o sistema de banco de sangue
do Canadá foi completamente reformulado depois de milhares
de pessoas terem recebido sangue contaminado nas décadas de

1980 e 1990.
Quanto às responsabilidades do OSM, vejo a gestão da es-

tratégia como uma combinação de três processos de alto nível:
formulação da estratégia, o que leva à execução da estratégia, que
por sua vez leva ao aprendizado da estratégia, voltando então ao
início do ciclo e à formulação da estratégia. O quadro "Processos

da estratégia" mostra as atividades dentro de cada categoria. O
OSM é o principal responsável pela maioria desses processos,
embora não por todos. Em 2004, por exemplo, o OSM liderou a
equipe do projeto de desenvolvimento de mapas de estratégia
e de scorecards para nossa organização, nossas três divisões ope-
racionais e duas divisões de apoio — recursos humanos e tec-
nologia da informação. Para certos processos, contudo, o papel
do OSM é mais de integração e facilitação — e menos direto. O
diretor de finanças, por exemplo, é o principal responsável pela
definição de orçamentos, com o OSM exercendo um papel de

coordenação.
Montamos o OSM com três pessoas em dedicação integral;

a líder do grupo é vice-presidente e integrante da equipe de
gestão executiva. Sua posição na organização é condizente com
a importância que damos a esse departamento. Essa executiva
lidera e facilita a integração da estratégia em todos nossos prin-
cipais projetos. Além disso, temos dois indivíduos subordinados

à líder do OSM para cuidar da gestão cotidiana do departa-
mento, administrar os múltiplos fluxos de
trabalho e equipes transfuncionais, liderar e
facilitar reuniões, instruir as pessoas sobre
o Balanced Scorecard e outras práticas e
ferramentas focadas na estratégia e, por
fim, para conduzir análises de problemas,

desempenho e métricas. Essa combinação
de indivíduos deveria agir como o comple-
mento ideal para respaldar o líder de OSM

e, em última instância, o resto da equipe
executiva, na consecução da pauta ambi-
ciosa de mudança para este ano.

Craham Sher é presidente da Canadian Blood

Services, com sede em Ottawa.
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gem correta sobre a estratégia. Quando o grupo interno de
comunicação tem pouco conhecimento sobre a estratégia,
ou pouco foco nela (como na Chrysler e no exército ame-
ricano), o OSM assume a responsabilidade primária pela
comunicação tanto do scorecard quanto da estratégia ao
pessoal. Em ambos os casos, o OSM deveria, sempre, estar à
frente da concepção de mensagens estratégicas dadas pelo
presidente, já que um dos canais mais eficazes de comunica-
ção com o pessoal, em se tratando de estratégia, é a palavra
direta do presidente. Por fim, como parte de suas atribui-
ções de comunicação, o OSM deve cooperar com o RH para
garantir que programas de treinamento de pessoal incluam
orientações sobre o scorecard e seu papel.

Gerenciar iniciativas estratégicas. Iniciativas estratégi-
cas — como um programa de qualidade total ou a instala-
ção de um software de CRM — são programas discricioná-
rios que ajudam a empresa a atingir metas estratégicas. Em
geral, a equipe executiva identifica tais iniciativas dentro do
processo anual de planejamento, embora outras iniciativas
possam surgir ao longo do ano. O ideal é que se reavalie e se
redefina a prioridade de toda a carteira de iniciativas várias
vezes ao ano. Esse processo de triagem, seleção e gestão
de iniciativas estratégicas é o que gera mudanças e produz
resultados na empresa. Nossa experiência sugere que tais

ponsabilidade principal por outros três processos cruciais
para a boa implementação da estratégia: planejamento e
orçamento, alinhamento de recursos humanos e gestão do
conhecimento. O OSM deveria exercer um papel de consul-
toria e integração com os setores funcionais respectivos.

Planejamento e orçamento. Na maioria das empresas, os
vários departamentos funcionais são responsáveis por pla-
nejar como a empresa alocará recursos ao longo do ano.
O departamento de finanças supervisiona a definição do
orçamento e a alocação de verbas a iniciativas tocadas por
divisões ou por várias áreas funcionais. O setor de TI dá
sugestões sobre investimentos em bancos de dados, infra-
estrutura e programas aplicativos. Já o RH faz planos para
contratação, treinamento e desenvolvimento da liderança.
Para que uma estratégia seja eficaz, todos os planos funcio-
nais precisam estar alinhados com ela. O orçamento prepa-
rado pelo departamento de finanças, por exemplo, deveria
refletir as cifras definidas no processo de planejamento
estratégico e incorporar o financiamento e os recursos de
pessoal para iniciativas estratégicas transfuncionais. Para
garantir tal alinhamento, o OSM precisa trabalhar de perto
com todas essas divisões funcionais.

Alinhamento de recursos humanos. Nenhuma estratégia
pode ser eficaz se quem precisa colocá-la em prática não es-

iniciativas deveriam ser administradas de modo separado
das operações de rotina. Em geral, ficam a cargo das divisões
mais intimamente associadas a elas (um projeto de CRM,
por exemplo, estaria melhor nas mãos do atendimento
ao cliente) ou de uma equipe montada com gente das vá-
rias divisões ou setores atingidos. A responsabilidade por
administrar iniciativas que já têm uma sede natural deve
permanecer com a divisão ou função correlata. O OSM
só intervém quando uma iniciativa não está respeitando
os prazos ou o orçamento, ou não está dando o resultado
esperado. O OSM deveria, contudo, administrar iniciativas
que ultrapassem as fronteiras de divisões ou de funções
— assim, poderia garantir que obtivessem os recursos e a
atenção necessários. Em todos os casos, o OSM deveria reter
a responsabilidade por monitorar o progresso de iniciativas
estratégicas e de informá-lo à alta gerência.

Integrar prioridades estratégicas e outras funções de
apoio. Departamentos funcionais existentes mantêm a res-

tiver motivado ou treinado para tanto. Motivação e treina-
mento são, é lógico, o domínio do RH, que em geral efetua
avaliações anuais de desempenho, define metas individuais
e administra programas de desenvolvimento de incentivos
e capacitação de funcionários. Cabe ao OSM garantir que
o departamento de RH as desempenhe de modo coerente
com os objetivos estratégicos da empresa e de suas divisões.
A meta é fazer da estratégia um trabalho de todos.

Gestão do conhecimento. Por fim, o OSM precisa garantir
que a gestão do conhecimento foque a partilha das me-
lhores práticas mais vitais para a estratégia. Se os gerentes
usam os referenciais errados, a estratégia da empresa ficará
aquém de seu potencial. Em certas empresas, o aprendizado
e a partilha de conhecimentos já são de responsabilidade
de um diretor de conhecimento ou de aprendizado. Nesse
caso, o OSM terá de agir em coordenação com o departa-
mento desse indivíduo. Mas, se tal função ainda não existe,
o OSM precisa assumir a dianteira em propagar idéias e
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melhores práticas por toda a organização.
O quadro "O novo calendário da estratégia" ilustra as

atividades nas quais um OSM propriamente constituído
estará envolvido durante o ano. O ciclo da estratégia tem
início no começo do segundo trimestre, quando o OSM
começa a planejar a estratégia e a atualizar o scorecard da
empresa. Depois da reunião de estratégia empresarial, o
OSM deslancha o processo de alinhar a organização com
as metas da empresa. Antes do término do terceiro trimes-
tre, estará em coordenação com o setor de finanças para
alinhar planos e orçamentos das divisões com a estratégia,
e no começo do quarto trimestre estará trabalhando com o
RH para alinhar o desenvolvimento de competências e in-
centivos de funcionários com os objetivos do scorecard. En-
quanto transcorrem esses processos ligados ao calendário,
a divisão está continuamente envolvida no controle e no
aprendizado: analisando e comunicando a estratégia, admi-
nistrando iniciativas e compartilhando melhores práticas.

Posicionamento e equipe do OSM
A execução da estratégia em geral envolve mudanças que só
um presidente pode viabilizar. Logo, o OSM terá o máximo
de eficácia se tiver acesso direto a esse líder. Barbara Bossin,
diretora de alinhamento estratégico da St. Mary's Duluth
Clinic, contou que foi capaz de superar a resistência a suas
iniciativas porque os gerentes sabiam que tinha uma linha
direta de contato com o diretor de operações e o diretor de
finanças da empresa. Um OSM oculto no departamento de
finanças ou de planejamento talvez tenha dificuldade em
conquistar respeito e atenção similares ao de altos executi-
vos para as prioridades da gestão da estratégia.

A solução mais simples é, portanto, situar o OSM ao lado
de importantes departamentos, como o de finanças e o
de marketing, diretamente subordina-
dos ao presidente. O OSM serve, com
efeito, como o chefe do Estado-Maior
para o presidente. Se o OSM tiver ori-
gem numa função de alto poder, con-
tudo, tal posicionamento talvez não
seja viável. Nesse caso, o OSM em geral
estará subordinado ao chefe do depar-
tamento que o abriga — como o dire-
tor de finanças ou o vice-presidente de
planejamento estratégico —, mas com
acesso direto ocasional ao presidente.
Na seguradora mexicana Grupo Na-
cional Provincial (GNP), por exemplo,
o OSM está subordinado tanto ao pre-
sidente quanto ao diretor de finanças.
O OSM dita a pauta de uma reunião
mensal com o presidente e o diretor
financeiro e de uma reunião semanal
maior com os seis principais executi-
vos da empresa. O departamento de

gestão da estratégia na GNP também tem uma relação
matricial com 20 gerentes de Balanced Scorecard nas duas
grandes divisões de negócios e em nove de apoio, e com
quem controla grandes iniciativas estratégicas. A relação
permite que o OSM coordene o planejamento estratégico
nas divisões de negócios e nos braços de apoio.

O OSM pode ser uma importante divisão funcional, mas
não precisa ser grande. Não é nosso objetivo estimular em-
presas a montar uma nova burocracia. Embora o OSM da
Chrysler utilize 13 pessoas em tempo integral (reflexo do
envolvimento da divisão no desenvolvimento de produtos),
nossa experiência sugere que firmas com receita de US$ 500
milhões a US$ 5 bilhões e entre 1.000 e 10.000 funcionários
podem ter menos do que dez pessoas na função. Conforme
o indicado no quadro exibido nesta página, acreditamos
que um departamento de gestão da estratégia em plena
atividade não exigiria mais do que seis a oito funcionários
em tempo integral para dar conta de suas atividades.

Notamos ainda que criar um OSM nem sempre exige a
contratação de gente nova a preço de ouro. O OSM costuma
abrigar gente que liderou o projeto de Balanced Scorecard
— em geral das áreas de planejamento e finanças. Há quem
venha de outros braços funcionais como os setores de qua-
lidade, RH e TI. Várias organizações que estudamos rela-
taram que o pessoal destacado para seus OSMs não repre-
sentava um aumento líquido no quadro de funcionários da
empresa. Em muitos casos a evolução de um OSM de bom
funcionamento ajuda a reduzir o total de funcionários, gra-
ças ao papel do departamento na otimização e no foco de
processos administrativos, e também ao fato de que ajuda
gerentes a eliminar camadas de funcionários envolvidos
na coleta e no informe de dados. O OSM deveria, contudo,
ser avaliado pelo valor que gera graças ao sucesso na exe-
cução da estratégia, e não pelo possível efeito na redução

do pessoal.
Para dar cabo a contento de suas

responsabilidades, o departamento

de gestão da estratégia de uma grande

empresa em geral precisa apenas de seis

a oito indivíduos em tempo integral.

Muitas organizações atingiram in-
críveis avanços no desempenho ao
sustentar o foco na implementação
da estratégia. Coletamos e codifica-
mos um manancial de conhecimento
nessas organizações — lançando as
bases para um novo departamento
voltado à gestão da estratégia. Um
departamento de gestão da estratégia
situado no nível de outros departa-
mentos de alta posição da empresa, e
com responsabilidade para gerenciar
e coordenar todos os principais pro-
cessos de gestão da estratégia, pode
ajudar a empresa a extrair todos os
benefícios desse conhecimento.
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