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fundação Dom Cabral taçao seja a conseqüência natural da formulação, fazer da estratégia

uma realidade é um formidável desafio.

Para Norton e Kaplan (2001), há uma crença enganosa de que

a estratégia certa é condição necessária e suficiente para o sucesso.

Eles estimam que, em 70% dos casos, o verdadeiro problema não é

a má estratégia e sim a má execução. Recentes pesquisas realizadas

pelo Gartner Group e pela entidade inglesaThe Economist Unít apre-

sentam resultados que, além de demonstrarem que os avanços nessa

área da gestão ainda são tímidos, também evidenciam o descompasso

entre expectativa e performance na execução das estratégias como a

causa principal de insucesso.

Mas, se a relevância da implementação já é conhecida, por que

as organizações, ainda, não dedicam tempo e recursos ao desenvolvi-

mento de processos que auxiliem o alcance de suas metas?

Para Charan e Bossidy (2002), a maioria dos executivos não en-

tende a"disciplina" da execução. Execução não é uma maneira simples

de colocar maior atenção nos detalhes. Ela envolve um conjunto de

processos críticos que constituem o suporte do comportamento da

liderança.

a maioria das organizações, executivos são capacitados

para a formulação das estratégias competitivas dos negó-

cios, não para a sua implementação. Embora a implemen-



Há também razoes específicas em

resposta a essa questão, mas, de uma

forma simplificada, é preciso considerar:

essa é uma tarefa complexa, porém, à

revelia de sua importância, muitos exe-

cutivos, paradoxalmente, consideram

que a implementação está "abaixo de-

les", é algo que deve ser delegado para

níveis inferiores.

De forma contrária a esse pensa-

mento, nas organizações centradas em

resultados duradouros, a execução da

estratégia é uma tarefa da liderança.

Há um claro senso de propriedade e

participação efetiva do corpo dirigente.

Projetos considerados estratégicos são

patrocinados e, muitas vezes, gerencia-

dos pelos níveis mais altos. Além disso,

o desempenho dos planos de metas é

monitorado por meio de reuniões men-

sais de avaliação. Dessa forma, a estraté-

gia já não é mais formulada por ocasião

do planejamento anual, mas discutida

continuamente durante todo o ano.

A boa notícia é que muitas empre-

sas começam a repensar a formulação

para tomar decisões melhores, em maior

número e com mais rapidez, a fim de re-

duzir o Hescompasso entre planejamento

e tomada de decisão. Apenas l l % dos

executivos estão convictos de que o pla-

nejamento estratégico, da forma tradicio-

nal, vale o esforço (MANKINS; STEELE,

2006). Embora a formulação e a execu-

ção sejam tarefas separadas, elas são inter-

dependentes. Por isso, é necessário haver

compromisso e patrocínio das iniciativas

da organização em todos os níveis. A alta

direção precisa promover a participação

da liderança, patrocinar e conduzir os pro-

jetos estratégicos de transformação, além

de criar os mecanismos de controle e in-

centivo para a sua realização.

Neste artigo, abordaremos o ca-

minho para o sucesso na execução de

estratégias e os aspectos-chave que po-

derão minimizar os riscos das iniciativas

organizacionais.

O processo estruturado de execução da estratégia passa necessariamente por

duas etapas:

Desdobramento das estratégias formuladas, estabelecidas simultaneamente com

a definição dos mecanismos de controle:

Realização de projetos nas diferentes categorias e relevâncias para a organização,

além da definição de ações que manterão o desempenho geral (figura l).

O desdobramento da estratégia utiliza as ferramentas de gestão, como o ba-

lanced-scorecard, que possibilitam o mapeamento dos objetivos em perspectivas

integradas e a correlação de indicadores de tendência e de resultado. Esses objeti-

vos são refinados nos diversos níveis hierárquicos ou nos processos dos negócios,

de forma a se determinarem ações e projetos para a concretização das escolhas

estratégicas.

Os projetos serão classificados, quanto a sua relevância, em estratégicos ou

táticos. Poderão ainda ser classificados como projetos de finalidade operacional,

como, por exemplo, os que visam à melhoria dos processos de negócio.

A MRS Logística, concessionária que controla, opera e monitora a malha sudes-

te da Ferrovia Ferroviária Federal, possui um processo de direcionamento estratégi-

co implementado na forma do modelo que estamos recomendando. A abordagem

integrada a partir da formulação estratégica até a mensuração dos resultados de

projetos foi um dos fatores preponderantes para que a empresa tivesse dobrado

seu tamanho nos últimos sete anos e estivesse preparada para dobrá-lo novamente

nos próximos cinco, o que significa a retomada do setor ferroviário brasileiro.

Portanto, ter uma boa ferramenta para o desdobramento das diretrizes estra-

tégicas e para o controle da gestão é o primeiro passo para o sucesso da execução.

Mais outros três elementos precisam ser considerados: o contexto da execução;

a seleção e balanceamento de portfólio; e a gestão da mudança em projetos. Eles

representam a parte mais significativa para o sucesso da implementação (figura 2).
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Figura 2. Elementos de sucesso.

No desdobramento, é preciso

compreender e tratar o contexto da

execução, o segundo elemento de su-

cesso. Ele é o conteúdo do desdobra-

mento, que significa entender, analisar

e determinar as variáveis que precisam

ser consideradas em projetos

de natureza organizacional.

Em nosso modelo referen-

cial (figura I), há dois outros

momentos que complemen-

tam o processo de execução:

• Seleção de projetos e ba-

lanceamento do portfólio;

• Ciclo de vida de cada

projeto: concepção, de-

senvolvimento, execução

e conclusão.

Mas projetos de diferentes rele-

vâncias estratégicas causam diferentes

impactos na organização. Devido à ca-

racterística geralmente transformadora

dos projetos estratégicos, seus resulta-

dos dependem de uma cuidadosa con-

dução do processo de mudança.

Entretanto, o efetivo feedback estratégico só é possível quando a empresa se

encontra no mais elevado nível de maturidade com relação à gestão de sua estraté-

gia. No nível de maturidade inicial, o feedback pode possibilitar correções de rumo

e melhorar o conhecimento acerca de estimativas, indicadores e resultados. Isso

ajuda a explicitar as relações de causa e efeito nas hipóteses da estratégica. Executar

estratégia é também um processo adaptativo.

A boa implementação então significa, em uma primeira instância, a sincronização dos

processos de formulação estratégica com o desdobramento e controle, seleção, balance-

amento do portfólio, gestão dos projetos e feedback estratégico. Mas, para conseguir o

sincronismo e o estabelecimento desse processo no futuro, é necessário tratar a. execu-

ção da estratégia como um projeto.

O projeto para efetivação de uma sistemática de implementação da estratégia depen-

de, além das melhores práticas da gestão de projetos (PMBOK, 3a ed), de uma liderança

capaz de realizar a mudança, o que pressupõe a habilidade de influenciar outros. Qualquer

processo de mudança requer o uso de influência social ou o exercício do poder

A estrutura de influência de uma organização pode seriamente afetar o sucesso dos

esforços de execução.

Para Kotter (1997), as

mudanças revolucio-

nárias começam no

topo, com três ações

distintas dos líderes:

infusão do senso de

urgência, formação de

uma coalizão orien-

tadora e desenvolvi-

mento da visão.

O ranking das

qualificações do bom gerente de projeto, pesquisado por Pozner; do Project Manage-

ment Institute, aponta a liderança, juntamente com a capacidade de comunicação, como

as principais habilidades de um gerente.

No contexto da execução (figura 3), a gestão eficaz dos projetos e a liderança são os

fatores impulsionadores, aqueles capazes de alavancar resultados.

Na seqüência, elucidaremos esses

três elementos, de forma a viabilizar o

feedback estratégico, o último elo do

processo de direcionamento estratégi-

co. O feedback estratégico é inerente

ao modelo, pois alimenta a aprendiza-

gem, fato que conduz a organização a

patamares superiores de inovação.

Text Box
O contexto da execução
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Estratégia exige mudanças em

praticamente todas as partes da or-

ganização. As variáveis

centrais do modelo de

contexto da execução

representam as dimen-

sões organizacionais

que podem ser afetadas

por movimentos gradu-

ais ou reposicionamen-

tos estratégicos. Eqüi-

vale dizer que as ações

e projetos oriundos do

planejamento estraté-

gico deverão conside-

rar as variáveis centrais quanto à ne-

cessidade de modificação. O grau de

mudança nessas variáveis determinará

a complexidade do conjunto dos pro-

jetos. Tendo sido realizadas as mudan-

ças por meio de projetos que alterem

essas variáveis, a empresa terá obtido

êxito na transformação. Sob a premissa

de que a estratégia é boa, o êxito na

transformação se traduz pelo alcance

dos resultados.

Analisemos agora cada uma das

variáveis centrais. A variável central

Organização inclui possuir uma estru-

tura organizacional adequada à imple-

mentação da estratégia e estabelecer

os mecanismos de coordenação e de

comunicação entre áreas, requeridos

para o bom funcionamento dos pro-

cessos.

Estrutura refere-se à separação de

áreas ou unidades de negócio, o que

pode representar risco. Embora exis-

tam mais vantagens do que desvanta-

gens na divisão do trabalho, para que

a estrutura opere adequadamente, é

necessária uma coordenação capaz de

proporcionar o alcance de objetivos

desejados, a unidade e a consistência

de esforços. Portanto, é importante

entender quais as formas de interde-

pendência entre áreas ou unidades

para se definir processos de integração,

sistemas, maneiras de se compartilhar

o conhecimento e informações para se

garantir a vitalidade organizacional.

É comum que mudanças prove-

nientes de uma nova estratégia exijam alterações nos processos existentes ou mes-

mo a criação de novos, a segunda variável central. Para isso, deverão ser avaliados

os processos de negócio e os processos de apoio,

considerando toda a cadeia de valor; o que poderá

incluir fornecedores, parceiros e clientes.

Na avaliação de seus processos, pela necessi-

dade de implementar novas estratégias e de re-

posicionar-se, a Redecard, uma empresa brasileira

responsável pela captura de transações de cartões

de crédito e débito, identificou que seria neces-

sário modificar sistemas de precificação e criar

novos processos para otimizar o relacionamento

com seus clientes. A mudança também afetou a

variável Organização, tendo sido necessária a cria-

ção de mecanismos de coordenação específicos

entre as áreas de Marketing, Comercial e Produção.

A terceira variável central a ser avaliada refere-se a sistemas de controle e in-

centivos. Métodos para a obtenção de congruência individual e organizacional são

mandatónos. A execução falhará se não houver compromisso ou se ocorrerem

desvios com relação ao que é fundamental e premente. Incentivos adequados mo-

tivam e servem como guia da performance, enquanto os controles provêem feed-

back quanto ao alcance dos propósitos. Os incentivos mostram o que é importante

e o que as pessoas devem enfatizar; tanto no que diz respeito ao desempenho

individual com relação a objetivos do negócio quanto à integração de toda a orga-

nização. Finalmente, é preciso saber quais competências organizacionais, básicas e

essenciais, serão necessárias para a realização dos propósitos. A análise pode incluir

projetos de modelagem de competências, capacitação do staff atual ou mesmo

contratar novos talentos.

Finalmente, a variável de contexto capaz de permear toda a organização é a

cultura. Essa poderá ser gerenciada ou até mesmo sofrer mudança em função das

modificações ocorridas nas variáveis centrais.

A cultura organizacional, um fenômeno complexo que pode ser mapeado, in-

clui normas, valores e crenças, além da visão compartilhada pelos colaboradores

da empresa. A cultura também se refere a comportamentos, tais como a maneira

como fazemos as coisas aqui, como competimos, como nos relacionamos, como

inovamos ou assumimos riscos. Discorreremos um pouco mais sobre a cultura

organizacional no que tange à gestão da mudança.

De acordo com o modelo referencial (figura I), uma vez desdobrada a es-

tratégia, determinados os projetos necessários, é preciso partir para a seleção e

priorização dos projetos concomitantemente com a análise orçamentária. É uma

tarefa comum de um Escritório de Projetos (do inglês PMO - Project Management

Office) conduzir os esforços para a priorização dos projetos que potencialmente

poderão gerar maiores resultados.

Empresas que atuam em ambientes competitivos estão sujeitas a limitações

orçamentárias, fato que requer além de criatividade, uma maneira sistematizada de

pontuar os projetos para facilitar e dar transparência ao processo decisório.

Fazer escolhas entre possíveis projetos ou mesmo tomar decisão sobre a continui-

dade de determinados projetos é uma tarefa contínua dos gestores.

Apesar de os projetos surgirem, prioritariamente, do planejamento estratégico
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anual, na realidade, há também outras origens, No dia-a-dia das empresas, problemas e

oportunidades, tais como demandas de mercado e de clientes, avanços tecnológicos,

exigências legais ou ambientais, entre outros, são usualmente acrescidos à pauta de

discussão para serem solucionados.

E é muito em função da dinâmica do ambiente externo às organizações que é

necessário discutir a estratégia com freqüência. Portanto, ao surgirem novas oportu-

nidades ou ameaças, é preciso revisitar os planos, analisar e avaliar se novos projetos

vinculam-se à estratégia e se devem ser realizados.Tudo isso é feito de acordo com

critérios de seleção e de balanceamento do portfólio.

Se a vinculação com os objetivos estratégicos da empresa é possível e necessária, é

hora de verificar se há chance de sucesso e de avaliar o retorno sobre o investimento,

sob forma de vantagens e benefícios que serão obtidos com sua implementação. Há vá-

rios modelos para a seleção de projetos, como modelos de escore, modelo hierárquico

analítico e os métodos econômicos (que possibilitam calcular o valor presente líquido,

a taxa interna de retorno ou o poybock).

O método econômico considera a agregação de valor para o acionista, quando se

adota o indicador de valor presente líquido (VPL) superior a zero na tomada de decisão

para investir Indicadores na perspectiva econômico-financeira representam, sem dúvida,

uma das melhores maneiras de se selecionar projetos. Entretanto, eles nem sempre

podem ser calculados e, em algumas circunstâncias, não devem ser analisados isolada-

mente, o que requer a utilização de modelos mais abrangentes.

Tanto o modelo de escore quanto o hierárquico analítico consideram indicadores

além dos econômico-financeiros, levam em consideração valor e importância de crité-

rios diversificados de beneficio e de custo dos projetos, além de incluírem a mensura-

ção desses por meio de pesos. É preciso também que os projetos candidatos, além de

estarem vinculados com a estratégia, tenham project charter concluído, ou seja, tenham

passado pela etapa de concepção. Essa é a primeira atividade do processo de seleção.

De posse dos projetos candidatos, é atribuição do Escritório de Projetos calcular

o valor de cada um, com base em critérios relevantes que foram prioritariamente

selecionados e em modelos de cálculo. É interessante que o resultado das pontuações

dos projetos seja apresentado ao comitê de gestão da estratégia, para a tomada de

decisão. Um comitê de gestão da estratégia é parte integrante do Escritório de Gestão

da Estratégia (do inglês OSM - Office of Strategy Management), que tem como função

principal a supervisão de todas as atividades relacionadas com a estratégia. Tanto o

Escritório de Gestão da Estratégia como o Escritório de Projetos desempenham suas

funções de forma integrada para o alcance dos objetivos do processo de direcionamen-

to e de feedback estratégico (figura l).

Vale lembrar que o termo escritório

não necessariamente se refere a uma

estrutura formal. Dependendo do porte

da empresa, podemos considerá-lo um

processo que, de forma desejável, esteja

próximo aos níveis de decisão. Outro

componente essencial para a tomada

de decisão é a visualização de como se

encontra o portfólio de projetos da em-

presa. É também função do Escritório de

Projetos prover visibilidade de todos os

projetos da organização. Uma maneira

simples e útil para demonstrar a situação

dos investimentos é trabalhar o portfólio

dos projetos com uma série restrita de

gráficos de bolha.

Esse tipo de gráfico é, particularmen-

te, útil para a tomada de decisão.Veja na

figura 4 um exemplo de gráfico de bo-

has em que foram escolhidas a dimen-

são Importância do Projeto pelo Cálculo

do VPL e a dimensão Facilidade de Exe-

cução, que representa a probabilidade de

sucesso e baixa incidência de riscos. A

figura destaca o sentido dos quadrantes

do gráfico. Os projetos são então p lota-

dos sob a forma de bolhas nos quadran-

tes, de forma a exibir uma das quatro

tipologias de projeto. A tipologia de um

projeto (T) indica qual é sua dimensão.

Geralmente é utilizada uma escala que

vai de um a quatro.

Projetos com tipologia maior (T4)

são os mais complexos e de maior di-

mensão, enquanto que projetos de ti-

pologia um (TI) são os mais simples e

requerem pequeno investimento para

serem realizados. O termo dimensão é

muitas vezes traduzido por montante de

investimento.

A análise do gráfico de bolhas exem-

plificado deverá levar a entendimentos

interessantes. Suponhamos que a em-

presa tenha muitos projetos T4 no qua-

drante incrementai. Isso significa que está

fazendo aporte de investimentos consi-

deráveis para retornos pequenos. Nesse

quadrante, é comum vermos projetos de

baixa tipologia, que têm como caracterís-

tica básica prover pequenas melhorias na

organização. Projetos com tipologia alta

precisam estar no quadrante estratégico.
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Da mesma forma que é indesejável

ter projetos no quadrante questionável,

convém também avaliar projetos T4 no

quadrante de risco, uma vez que o inves-

timento é significativo.

Já uma situação a ser estimulada no

portfólio de qualquer empresa é ter pro-

jetos de tipologia baixa no quadrante es-

tratégico, iniciativas que significam a ado-

ção de pequenos investimentos em que

há possibilidade de grandes retornos.

Por se tratar de um nível de matu-

ridade superior são poucas as empre-

sas que praticam a gestão de portfólio

de projetos, que inclui a atividade de

balanceamento. O OPM3 (Organiza-

tional Project Management Maturity

Model) prevê o domínio natural sobre o

portfólio após o alcance da maturidade

na gestão dos projetos e dos programas.

Com projetos selecionados e

portfólio balanceado, é o momento

de planejar e desenvolver os projetos.

Nessa fase de desenvolvimento, acon-

tece o planejamento, o escopo é de-

talhado, os cuidados são registrados e

tratados, a comunicação é reforçada e

os riscos melhor compreendidos para

o sucesso da implementação dos pro-

jetos. Ter sucesso na implementação

traduz-se pelo alcance dos objetivos

estabelecidos na etapa de concepção

e pela vida útil e longa aos produtos

gerados. A utilidade dos produtos e de

sua aceitação, especialmente quando

tratamos de projetos estratégicos, usu-

almente requer a gestão adequada dos

"fatores inerentes à mudança.

Pesquisa realizada pela Warton

School da Universidade de Pensilvânia

sobre os obstáculos para a execução

da estratégia em 2004 aponta forte

concordância de todos os respon-

dentes sobre o problema número um:

inabilidade de gerenciar a mudança

efetivamente e de lidar com as resis-

tências a ela internas. Mudança é um

dos temas de maior complexidade na

vida de uma organização. Envolve questões racionais e emocionais e está situada

no campo de atuação da liderança. É um movimento que deve partir da alta di-

reção e requer uma enorme capacidade de influência e articulação dos principais

executivos da empresa.

O primeiro passo para os profissionais que estão conduzindo projetos que

alteram a dinâmica do sistema organizacional é o entendimento dessas questões,

A análise integrada dos elementos da mudança é que permite a definição do que

deve ser mudado e a compreensão dos motivos. A agenda de mudança é constru-

ída a partir da interpretação do significado dos elementos analisados e da compre-

ensão do impacto de cada elemento no sistema organizacional como um todo.

A modelagem do processo de mudança depende de pensamento crítico para

a formulação de questões sobre o futuro e de suas implicações sobre a situação

presente. As questões são elaboradas de forma dinâmica e interativa, evoluindo na

medida em que se amplia a compreensão das situações investigadas.

A organização das informações e a interpretação do seu significado exigem

capacidade de reflexão e julgamento sobre variáveis tangíveis e intangíveis. Por isso,

métodos nessa área de conhecimento funcionam apenas como uma referência.

Nesse processo, técnicas e ferramentas são adaptadas e utilizadas circunstancial-

mente pelos grupos de trabalho a partir das informações obtidas em cada etapa,

de forma a compor o cenário de análise do funcionamento organizacional. Por

essa razão, o pensamento crítico é tão importante e deve ser exercitado par-

ticularmente nas etapas iniciais. A condução de um processo de transformação

requer paciência e perseverança. Requer flexibilidade, liderança transformadora e

comunicação influenciadora, mas exige também, ao mesmo tempo, um processo de

gestão estruturado e disciplinado. Os riscos potenciais dos processos de mudança

relacionam-se basicamente às questões de mobilização, comportamento organiza-

cional e cultura.

Um modelo de mudança cultural deve trabalhar os aspectos negativos da cul-

tura. Sabemos que cultura conduz a determinados comportamentos. Esses, por sua

vez, são reforçados por formas de controle, recompensas, pressões sociais ou mes-

mo ações da liderança. O resultado desses três momentos (figura 5) estabelece a

performance organizacional (HREBINIAK, 2005).

Figura 5. Modelo de Cultura e de Mudança Cultural

Text Box
Gestão da Mudançae Projetos
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Se o desempenho da organização

está aquém do desejado, é preciso iniciar

um processo que proporcione avançar

para uma nova cultura.

No modelo de Hrebiniak

(2005), a mudança cultural

inicia pela análise de cau-

sa e efeito, Essa análise é

um instrumento útil para

a aprendizagem e o com-

partilhamento de infor-

mações. Da mesma for-

ma, também poderão ser

utilizadas ferramentas de

diagnóstico de cultura

organizacional. As mudan-

ças em aspectos culturais,

identificadas como necessárias, são reali-

zadas por meio da mudança nas pessoas,

nos incentivos e controles, na estrutura

organizacional com seus mecanismos

de descentralização e na autonomia dos

gestores. Observe que é determinante

focar no comportamento de mudança,

de forma a não se concentrar direta-

mente nos aspectos culturais. Uma vez

criados os mecanismos apropriados

para influenciar a mudança cultural, é

preciso desenvolver os princípios da mi-

tigação da resistência à mudança. Aqui,

entram os comportamentos de lideran-

ça. Liderar um processo de mudança é

criar um ambiente de participação e en-

volvimento. Para isso, é preciso também

reforçar a comunicação empresarial.

Comunicação é o coração da mu-

dança. Significa tornar comuns as idéias,

os conceitos e visões. A comunicação

representa a essência da liderança trans-

formadora, uma vez que mudanças se

concretizam por meio das pessoas. Por-

tanto, o sentido das comunicações nes-

se processo é muito mais abrangente

do que o escopo considerado habitu-

almente nas metodologias de gestão de

projetos. As boas metodologias para a

gestão de projetos contêm etapas para

a avaliação do impacto organizacional,

de forma a se poder mensurar a com-

plexidade da mudança. Projetos que en-

volvem complexas transformações exi-

gem que sejam criados subprojetos de

mudança e que haja o envolvimento de especialistas em comportamento organiza-

cional.Já a gestão das reações emocionais e dos relacionamentos é um aspecto básico

para qualquer transformação. Os grupos envolvidos, os influenciadores e stakeholders

precisam ter a oportunidade

para refletir; sugerir ou cons-

truir juntos o melhor caminho

para alcançar o momento fu-

turo. Dessa maneira, o esforço

de comunicação e conversa é

grande e consome muito tem-

po do líder Por isso, é funda-

mental criar uma equipe para

a transição, para a condução

desse subprojeto. Ela represen-

ta a extensão da ação do líder

e auxilia na criação de ondas de

transformação por meio da co-

municação influenciadora.

O conteúdo da comunicação é, então, planejado para ser consistente, e é clara-

mente definido para se criar um referencial comum. As mensagens a serem transmi-

tidas serão suportadas por fatos, repetidas exaustivamente e discutidas em todos os

níveis hierárquicos, com franqueza e honestidade. Quanto mais complexa ou profun-

da for a mudança, mais necessidade de reforço, repetição, debate e de realinhamento.

Os processos de entendimento, assimilação e compreensão requerem tempo. Os co-

municadores têm de se disponibilizar para conduzirem um processo de construção

de crença e compromisso com as mudanças. É um caminho de mão-dupla, que sus-

tenta todo o ciclo de mudança e não pode ser tratado como uma iniciativa pontual.

A comunicação é feita de forma particular para diferentes grupos envolvidos

com o projeto. Por isso, é recomendável fazer o mapeamento dos stakeholders, no

qual serão considerados os aspectos de poder e influência, o grau em que as pessoas

ou entidades são afetadas pela mudança e níveis de resistência. A reação à mudança

abrangerá um espectro que vai desde a oposição ao projeto ao entusiasmo perante

as mudanças que se estima acontecer A figura 5 apresenta um diagrama desse

mapeamento.

No gráfico, A, B e C representam stakeholders diferentes. A seta no stakeholder B

indica a tendência dele, no caso de não serem tomadas determinadas providências.A

partir do mapeamento, deve ser montada uma estratégia, com ações específicas de

comunicação junto a cada stakeholder, considerando responsável pelo evento, conte-

údo necessário, momento e canal adequados para a abordagem.
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Como resultado de todos esses

esforços, acontece a internalização de

novos valores, normas de conduta e

novas maneiras de se desempenhar o

trabalho (figura 5). O ciclo dos efeitos

da cultura é retro-alimentado de forma

a se promover um desempenho orga-

nizacional diferente.

Poucas empresas acompanham o

desempenho de planos de longo pra-

zo. Para Mankins e Steele, (2005), 15%

das empresas possuem a prática regu-

lar de voltar e comparar os resultados

de negócio com a previsão de desem-

penho de cada unidade em seu plano

estratégico anual. Assim, muito pouco

se aprende e aumentam-se os riscos

de previsões futuras falharem.

A cultura é a variável das mais pre-

ponderantes, que fortemente influencia

a habilidade de as organizações muda-

rem ou não. A falta de integração en-

tre formulação estratégica e execução

adota a cultura da baixa performance,

o que representa uma ameaça.

Embora aconteça de forma subli-

minar a contínua aceitação de incon-

sistências leva a uma cultura de des-

confiança e descrédito com relação a

planejamentos. Planos irrealistas criam

a expectativa, por toda a organização,

de que eles simplesmente não são

factíveis. A partir disso, a expectativa

torna-se experiência, cuja norma in-

ternalizada é: compromissos não serão

assumidos.

Nesse ambiente, o tempo dos

executivos é gasto para encobrir e

justificar o desempenho, no lugar de

se definirem ações que aumentem a

performance. Os resultados óbvios são

menor autocrítica, baixos níveis de ho-

nestidade e decréscimo na performan-

ce organizacional.

A gestão estratégica de projetos

representa um desafio além das fron-

teiras da gestão tradicional de proje-

tos. Ela é a variável capaz de viabilizar

a execução da estratégia, junto com a

variável liderança, além de ser a componente-chave do modelo referencial que

apresentamos.

Perto de um trilhão de dólares foram perdidos nos últimos cinco anos nos Es-

tados Unidos devido à baixa performance de projetos de investimento, de acordo

com Lauren Johnson, da Harvard Business School. Atribui-se a essa perda o fato

de os projetos não capturarem os valores e a visão da empresa para efetivamente

mapeá-los de acordo com as necessidades organizacionais.

Quando se escolhem projetos, ainda hoje muitos executivos avaliam somente

o retorno sobre o investimento. A conseqüência desse ato é a falta da integração

sistêmica, de visão comum. Se você deseja saber para onde a sua empresa irá nos

próximos três anos, não olhe para os planejamentos estratégicos estáticos. No lu-

gar deles, olhe para o seu portfólio de projetos. É nele que sua empresa coloca os

investimentos, os quais determinam a direção empresarial.

Ter sucesso na implementação dos projetos estratégicos significa também ge-

renciar a mudança que se faz por melo da ação dos líderes, verdadeiros campeões

da execução.

Bons líderes são aqueles que desafiam, renovam e inovam os instrumentos

de gestão, decidem quais são as atividades vitais para o sucesso das estratégias e

promovem a realização das mudanças. Líderes são as pessoas que possuem credi-

bilidade, entendem os elementos culturais intrínsecos e interagem com todos os

níveis da organização.

O efetivo alinhamento estratégico, embora difícil de ser alcançado, tem prova-

velmente o maior retorno entre as práticas de gestão. Portanto, fazer da gestão da

estratégia uma competência central de sua organização poderá trazer vantagens

competitivas duradouras.

O mais criativo e visionário plano estratégico não tem utilidade se não for

transformado em projetos. Para ter sucesso, as organizações precisam ter a clareza

de quais são os valores requeridos pela estratégia - e a certeza de que eles foram

adotados.

Text Box
Conclusões

Text Box
Fonte: Mundo PM, ano 2, n. 8, p. 42-49, mar./abr. 2006.




