
Como aplicar uma
nova estratégia sem

causar distúrbios
na organização

Um sonho estratégico pode virar pesadelo se a empresa começa a
gastar tempo e dinheiro demais com a reestruturação. Uma saída muito

melhor é escolher um modelo que funcione relativamente bem e,
então, criar um sistema estratégico para ajustar a estrutura à estratégia.
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dos negócios, a empresa tentou gerar valor com o ajuste
de sua estrutura à estratégia. Com a chegada da produção
em massa no século 19, por exemplo, foi possível obter
enormes economias de escala com a centralização de
funções importantes como operações, vendas e finanças.
Décadas mais tarde, com a diversificação das atividades e
a investida em novas regiões, surgiria outro modelo. Em-
presas como General Motors e DuPont estruturaram di-
visões de negócios em torno de produtos e mercados re-
gionais distintos. Menores, essas divisões abriram mão de
uma certa economia de escala, mas ganharam em flexibi-
lidade e adaptação às condições locais.
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Os dois modelos — um centralizado por função, outro
relativamente descentralizado por produto e região — ti-
veram longa duração, em grande parte porque a evolução
da organização empresarial foi bastante gradual. Com
efeito, a estrutura de divisão de produtos foi o modelo do-
minante durante 50 anos ou mais. Mas o acirramento da
competição no último quarto do século 20 serviu para
expor as falhas dos dois modelos, levando empresas a bus-
car um novo jeito de se organizar e de gerar valor.

Muitas multinacionais adotaram uma estrutura matri-
cial — que, a seu ver, garantiria tanto as economias de es-
cala da operação centralizada como a flexibilidade da
divisão de negócios por produtos e regiões. Só que era difí-
cil coordenar essa organização matricial. Um gerente situa-
do nas interseções da matriz tinha de equilibrar as
demandas de dois senhores, gerando conflitos e atrasos. O
movimento de reengenharia de processos apresentou, na
década de 1990, um novo modelo, no qual a organização

de supostas verdades sobre o controle e a gestão de ativos
físicos e de ativos intangíveis. Hoje, uma fabricante de
computadores pode, por exemplo, produzir componentes
na China, montar os produtos no México, despachá-los
para a Europa e atender o cliente a partir de call centers
na índia. Da dispersão nasce a necessidade de novas es-
truturas para alinhamento das operações internas e ter-
ceirizadas por todo o mundo.

À medida que enfrentavam essas questões, muitas em-
presas ficaram patinando em ciclos onerosos e frustrantes
de mudança organizacional. A ABB é um caso clássico.
Tendo testado o modelo matricial em fins da década de
1980, a empresa foi de reestruturação em reestruturação.
Como explicou Pankaj Ghemawat, da Harvard Business
School, em artigo para a HBR ("A estratégia esquecida",
em novembro de 2003), essa reestruturação sem-fim
custa caro e costuma gerar problemas organizacionais tão
sérios quanto aqueles que sana. Leva tempo para que o

Diante do custo e da dificuldade de gerar
valor com saídas estruturais, é justo perguntar: a mudança

estrutural é a ferramenta certa para o serviço?

era feita em torno de processos, não de fronteiras tradicio-
nais de atividade, produto ou localização. Para divisões en-
volvidas em vários processos, porém, persistia o problema
de coordenar e alinhar as atividades; um silo é um silo, seja
um processo de negócios, uma função ou um grupo de
produtos. Ultimamente, temos ouvido falar de organi-
zações "virtuais" e "em rede" que extrapolariam fronteiras
tradicionais para atuar — e da organização "velcro", capaz
de ser desmembrada e reorganizada de uma nova forma
para responder a oportunidades em evolução.

A contínua busca de novas formas organizacionais é
movida por mudanças básicas na natureza da competição
e da economia. Primeiro, a vantagem hoje é fruto menos
da gestão de ativos físicos e financeiros e mais da destreza
da empresa em alinhar recursos intangíveis como traba-
lhadores do conhecimento, P&D e TI às exigências da
clientela. Segundo, oportunidades e desafios trazidos pela
globalização estão obrigando a empresa a rever uma leva
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pessoal se adapte a novas estruturas e muita gente, insa-
tisfeita, acaba saindo — levando consigo uma bela dose
de conhecimento tácito, justamente o mais valorizado
hoje em dia. Para piorar, a empresa carrega nas costas os
vestígios de decisões organizacionais anteriores, como
sedes locais e regionais obsoletas e infra-estruturas anti-
gas de TI. Diante do custo e da dificuldade de gerar valor
com saídas estruturais, é justo perguntar: a mudança es-
trutural é a ferramenta certa para o serviço?

A nosso ver, a resposta em geral é não. Do trabalho
com centenas de empresas para a formulação de mapas
estratégicos e balanced scorecards tiramos a seguinte
lição: a empresa não precisa buscar uma estrutura per-
feita para sua estratégia. Conforme mostraremos nas
próximas páginas, uma saída muito mais eficaz é eleger
uma estrutura organizacional que funcione sem grandes
conflitos e, então, montar um sistema estratégico perso-
nalizado para alinhar tal estrutura à estratégia.

Veremos como duas organizações bem diferentes — a
DuPont Engineering Polymers e a Royal Canadian
Mounted Police — resolveram manter a estrutura vigen-
te na crença de que redistribuir e realinhar autoridade,
responsabilidades e direitos de decisão não produziria a
mágica necessária à obtenção de sinergias por toda a em-
presa. O que executivos dos dois grupos fizeram foi, isso
sim, usar recursos do sistema de gestão de estratégias do
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balanced scorecard para nortear as divisões descentraliza-
das na busca de ganhos em sua esfera e sem deixar de
contribuir para as metas gerais da empresa.

Que tipo de sistema
você requer?
Um sistema de gestão pode ser definido como uma série de
processos e práticas para alinhar e controlar uma organiza-
ção. Isso inclui procedimentos de planejamento de estraté-
gia e operações, de definição dos orçamentos de capital e
operações, de avaliação e remuneração do desempenho,
de informe de progressos e de condução de reuniões. Ao
longo do tempo, a maioria das empresas depen-
deu totalmente de sistemas financeiros, em
geral centrados no orçamento, para esses diver-
sos processos e práticas. Contudo, utilizar o orça-
mento como principal sistema de gestão fez com
que considerações financeiras de curto prazo su-
perassem metas estratégicas a longo prazo. Nas
décadas de 1980 e 1990, várias empresas ado-
taram a qualidade total como um novo sistema
de gestão. Mas, embora o TQM (total quality
management) tenha permitido o foco maior na
melhora de processos, a capacidade de imple-
mentar a estratégia por toda a organização
seguiu elusiva. Sistemas de gestão continuavam
a ser táticos e operacionais, não estratégicos.

Nossa experiência diz que um sistema de
gestão fundado no arcabouço do balanced score-
card é a melhor maneira de alinhar estratégia e
estrutura. Gestores em qualquer nível da corpo-
ração — de gerentes de escritórios regionais de
vendas a presidentes de grupo — podem usar o
instrumental do esquema para turbinar o de-
sempenho de sua área. Um mapa estratégico
permite ao gestor definir e articular relações de
causa e efeito que viabilizam a proposta de valor
da divisão. Já o scorecard é um instrumento exce-
lente para implementar e monitorar a estratégia.
Logo, o sistema fundado no balanced scorecard
traz, ao mesmo tempo, um modelo e uma lin-
guagem comum para a coleta e a disseminação
de informações sobre a geração de valor (a
quem desconhece o modelo do balanced score-
card sugerimos nosso livro A Organização
Orientada para a Estratégia, Campus, 2000).

A maioria de nossa obra trata da implemen-
tação de estratégias em divisões de negócios,
cada qual com clientes, concorrentes, tecnolo-
gias e quadro de profissionais singulares. Nos
últimos tempos, esse modelo tem sido aplicado
à estratégia geral da empresa para revelar como
a matriz gera valor além daquele produzido,
isoladamente, por suas divisões ou unidades de

apoio. O scorecard e o mapa corporativo identificam e
medem fontes de geração de valor em âmbito corporativo
em cada um de quatro níveis ou "perspectivas": financeira,
clientes, processos e aprendizado e crescimento.

Perspectiva financeira. Mesmo empresas de ativida-
des diversificadas podem gerar valor em âmbito corpo-
rativo se adotarem processos eficazes de alocação de
recursos, governança corporativa, aquisição e integração
de novas divisões de negócios e condução de nego-
ciações com instâncias externas, como governo, sindica-
tos, fontes de capital e fornecedores. Quando faz bem
isso tudo, gera sinergias financeiras. Empresas diversifi-
cadas como a Kohlberg Kravis Roberts e a General
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Electric somam valor com aquisições astutas respalda-
das por processos robustos de governança.

Perspectiva de clientes. Outra forma de gerar siner-
gias corporativas é explorar relacionamentos de várias
divisões de negócios para oferecer à clientela em co-
mum preço menor, maior conveniência ou soluções
mais completas do que o garantido por concorrentes es-
pecializadas. O grupo de comunicações americano Me-
dia General, por exemplo, adotou uma estratégia eficaz
de convergência com a partilha de processos editoriais e
conteúdo publicitário pelos braços de televisão, jornais e
mídia online interativa. A proposta de valor singular
que tal integração gerou para clientes das divisões —
anunciantes e assinantes — superava a que uma empre-
sa atuante em uma só área poderia oferecer. Esse tipo
de sinergia surge ainda quando empresas de varejo,
como redes de hotelaria, bancos ou restaurantes de fast
food, garantem a mesma proposta de valor em todos os
pontos comerciais de sua rede. Aqui, Hilton Hotels e
McDonakTs são bons exemplos.

Perspectiva de processos. A terceira perspectiva do ba-
lanced scorecard trata de sinergias corporativas obtidas
quando várias divisões da empresa poupam ao partilhar
processos comuns como compras, manufatura, distribuição
e pesquisa. Há mais de um século, a Standard Oil adquiriu
uma grande vantagem graças às economias de escala de
suas imensas refinarias e de seu sistema de distribuição.
Hoje, megabancos como Citigroup e Bank of America
criam economias de escala com a consolidação das ope-
rações de apoio e de sistemas de informática de instituições
financeiras que adquirem. É possível, ainda, obter econo-
mias de escopo em processos ao explorar o ponto forte de
divisões distintas em determinadas tecnologias, como ópti-
ca, miniaturização ou produção de telas. A Canon, por
exemplo, aproveita seus recursos sofisticados no campo da
óptica em artigos variados como câmeras, binóculos, foto-
copiadoras, dispositivos de geração de imagens médicas e
equipamentos semicondutores para fotolitografia.

Perspectiva de aprendizado e crescimento. A última
perspectiva permite à empresa explorar seu escopo para
gerar valor, no nível corporativo, com atividades ligadas
ao cultivo do capital humano (incluindo recrutamento,
treinamento e desenvolvimento de liderança) e à gestão
do conhecimento (como sistemas de TI para coleta, ar-
mazenagem e difusão de conhecimentos e melhores
práticas por várias divisões organizacionais). Graças ao
foco na criação de oportunidades profissionais nas di-
visões de produto e regionais mantidas ao redor do
mundo, por exemplo, a GE possui hoje uma imensa e
valiosa reserva de gerentes em todos os níveis. Já que
ativos intangíveis podem responder por 80% do valor de
uma organização na atual economia do conhecimento,
o benefício para a empresa da efetiva colaboração trans-
divisional — para cultivar o capital humano, digamos —
é um forte motor de sinergias em âmbito corporativo.

Costura dos elementos:
temas estratégicos
Para implementar um sistema de estratégia corporativa
com base no balanced scorecard não basta pedir que ge-
rentes de cada divisão de negócios e de apoio montem um
scorecard próprio e, depois, somar todos os resultados.
Outra contra-indicação é pegar um scorecard corporativo
e reproduzi-lo organização afora sem considerar a reali-
dade operacional única de cada divisão.

Para alinhar as estratégias gerais da empresa com as de
cada divisão, a matriz primeiro articula sua teoria da siner-
gia. Depois, incentiva as divisões a criar estratégias que con-
tribuam para as metas gerais e, ao mesmo tempo,
contemplem sua situação competitiva local. É aqui que o
grosso dos sistemas empresariais hoje usados para medir o
desempenho e atribuir responsabilidades falha. É que a
maioria desses sistemas — como o de orçamento, por exem-
plo — dá ênfase a medidas e atos controlados em nível local.
Só que esse foco leva divisões de negócios e departamentos a
virarem silos que se saem bem na esfera local, mas não con-
tribuem para a sinergia entre divisões e em toda a empresa.
Os erros de reestruturação da ABB podem ser atribuídos, em
parte, ao reiterado uso do orçamento como principal meca-
nismo de coordenação de sua complexa estrutura matricial.

Já a Ingersoll-Rand, grupo diversificado, usa um mapa
de estratégia corporativa e um balanced scorecard para fo-
mentar aquilo que o presidente, Herb Henkel, chama de
"dupla cidadania". Ou seja, todo profissional da empresa
precisa não só atuar na divisão à qual pertence, mas con-
tribuir para as prioridades de todo o grupo. É que o mapa
estratégico e o balanced scorecard de toda divisão estão
vinculados ao scorecard corporativo. Isso dá aos gerentes
de cada uma delas parâmetros e metas claras para vincular
suas atividades à proposta de valor geral do grupo.

Diversas organizações possuem um jeito particular-
mente eficaz de informar a divisões de negócios e de
apoio quais são as grandes prioridades. Identificam
entre três e quatro temas estratégicos para descrever a
proposta de valor da empresa. Todo tema é formado de
uma cadeia vertical de relações de causa e efeito que
une objetivos, parâmetros e iniciativas das quatro pers-
pectivas do balanced scorecard. Essa coleção de temas es-
tratégicos mostra como divisões de negócios e de apoio
podem trabalhar lado a lado para criar sinergias neces-
sárias à consecução da proposta de valor da empresa.
Gerentes locais usam os temas para concatenar estraté-
gias locais e definir a colaboração transdivisional exigida
para atender àquela proposta de valor.

Para enxergar a força de um tema estratégico, pegue-
mos uma grande firma de serviços financeiros cuja pro-
posta de valor seja oferecer uma linha completa de
produtos e serviços para o mercado de massa. Essa pro-
posta poderia ser desmembrada em três temas estratégi-
cos distintos: reduzir o custo do atendimento da
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clientela atual, adquirir clientes novos e rentáveis e es-
treitar relações com clientes por meio da venda cruzada
de produtos e serviços extras.

O quadro "Mapa de um tema estratégico" mostra como
o tema da venda cruzada é representado por objetivos,
parâmetros e iniciativas interligados e distribuídos pelas
quatro perspectivas. Cada objetivo e cada parâmetro do
tema é respaldado por uma ou
mais iniciativas estratégicas. No
todo, a carteira de iniciativas es-
tratégicas define os recursos e
medidas exigidos para a imple-
mentação do tema estratégico. O
objetivo de aprendizado e cresci-
mento, por exemplo, envolve o
cultivo de novas habilidades
entre o pessoal (gestão de rela-
cionamentos e planejamento fi-
nanceiro), a adoção de novos
sistemas de informação (banco
de dados de clientes e sistemas
de planejamento financeiro) e o
alinhamento de metas pessoais e
incentivos de cada profissional
para motivar todos a atingir o
objetivo do processo — dedicar
mais tempo a clientes de alto po-
tencial. A tese na base desse
tema estratégico é que, se atingi-
dos os objetivos de aprendizado
e crescimento, o pessoal vai
poder vender à clientela so-
luções financeiras mais comple-
tas (nível do processo), o que
elevará a fatia da empresa em
transações financeiras e investi-
mentos dos clientes (nível do
cliente), levando em última
instância a receita e margens
maiores (nível financeiro).

Uma coisa é colocar uma série
de temas no papel. Outra é usá-
los como base para a estratégia da
empresa. Para tanto, é preciso se-
guir várias etapas de implemen-
tação. Primeiro, a alta cúpula da
empresa articula, através dos
temas traçados no mapa estratégi-
co geral, a teoria para a vantagem
corporativa — ou seja, como o
todo vale mais do que a soma das
partes. Segundo, atribui a um alto
executivo a responsabilidade por
um tema estratégico. Em geral,
esse executivo segue atuando em

outra função, já que a gestão do tema ocupa apenas parte
de seu tempo. E sua tarefa é coordenar e monitorar — a
responsabilidade final pela execução permanece com as di-
visões de negócios. O gestor do tema supervisiona e aprova
o modo como os objetivos, parâmetros e metas do tema
são aplicados aos mapas estratégicos e scorecards de di-
visões operacionais. Marca reuniões periódicas com gente

Mapa de um tema estratégico
Um tema estratégico reúne objetivos, parâmetros e iniciativas gerais da empresa em

todas as perspectivas do modelo do balanced scorecard. A primeira columa mostra, em

cada perspectiva, a ligação dos objetivos de geração de valor com o tema. A coluna

seguinte mostra, também para cada perspectiva, os parâmetros e metas necessários

para a consecução do aspecto correlato dos objetivos do tema. A última coluna enumera

projetos transdivisionais ou transfuncionais voltados à obtenção de sinergias para cada

perspectiva e qual a verba alocada a eles.
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Mapa da estratégia corporativa na DuPont
A Engineering Polymers (EP), divisão de polímeros industriais da

DuPont,criou um mapa estratégico de nível corporativo com cinco

temas distintos, cada qual representado por uma cadeia vertical de

relações de causa e efeito que abrange as quatro perspectivas do

balanced scorecard. No tema da excelência operacional, por exem-

plo, a meta financeira é minimizar custos operacionais, o que exi-

girá a otimização do uso de ativos no nível de processos, o que por

sua vez exigirá a integração com um novo modelo de vendas,

descrito na perspectiva de aprendizado e crescimento.

MAXIMIZAR VALOR AO ACIONISTA
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de todas as divisões atingidas para analisar o progresso e as
iniciativas e rever planos de ação ligados aos objetivos do
tema. Além disso, monitora a difusão de dados e usa as in-
formações para travar conversas concretas com gestores de
divisões sobre o grau de apoio de cada uma delas ao tema.
Com isso, toda divisão presta contas não só pelo desempe-
nho local, mas também pela contribuição dada a priorida-
des estratégicas da empresa toda.

Terceiro, a equipe executiva identifica iniciativas estra-
tégicas (em geral aquelas que perpassam as fronteiras de
divisões de negócios) que promovem cada tema e libera
os recursos (gente e dinheiro) exigidos para implementar
cada iniciativa. Ao lado da cúpula gestora, os executivos
responsáveis por um tema analisam periodicamente o de-
sempenho dessas iniciativas e põem à prova a teoria na
base de cada uma. Afinal, estratégias empresariais e
temas estratégicos são meras hipóteses sobre a geração de
valor. Ao converter hipóteses de um tema estratégico em
objetivos e parâmetros interligados, os executivos podem
testar a estratégia e descobrir se realmente há uma re-
lação causai. Se não houver, podem e devem rever os
temas destinados a gerar a sinergia corporativa.

Um sistema de balanced scorecard para definir estratégias
e medir o desempenho — sistema ligado por temas estraté-
gicos específicos — dá a executivos na matriz da empresa
uma maneira de difundir prioridades comuns e motivar o
pessoal a partilhá-las até no mais complexo dos negócios.
Com efeito, os temas descrevem uma organização virtual na
qual divisões descentralizadas executam sua estratégia local
sem deixar de contribuir para as prioridades gerais da em-
presa. Vejamos agora, em detalhes, organizações que usa-
ram temas estratégicos desse modo inovador.

Superando silos na DuPont
Em 2000, a divisão de polímeros industriais da DuPont, a
Engineering Polymers (EP), tinha receita de US$ 2,5 bi-
lhões e 4.300 funcionários em 30 pontos no mundo todo.
Assim como muitas multinacionais com uma linha diver-
sificada, a EP achava difícil adotar uma estratégia coe-
rente por todas as oito divisões mundiais de produtos, as
três regiões e as seis divisões de serviços comuns. Nos
cinco anos anteriores à adoção do scorecard, o lucro da EP
crescera à taxa anual composta de 10% — fruto de cortes
de custos e da maior produtividade, já que o crescimento
anual da receita não saía de meros 2,5%. Craig Naylor,
vice-presidente de grupo da DuPont e gerente-geral da EP,
viu que o balanced scorecard poderia alinhar fun-
cionários, divisões de negócios e braços de apoio em torno
de uma estratégia que elevasse não só a produtividade,
mas também o crescimento da receita.

Com o auxílio do consultor Francis Gouillart, a alta
equipe gestora da EP traçou um mapa estratégico do ba-
lanced scorecard para cada divisão com cinco temas que
explicavam como cada uma delas concatenaria suas

ações para atingir as metas financeiras de crescimento
da receita e redução de custos. A EP se propunha a:
• Aplicar ferramentas de aprimoramento de processos

como Six Sigma para acentuar a produtividade.
• Reduzir, graças à excelência na logística, o ciclo de pe-

dido a pagamento e o lead time para clientes.
• Produzir e vender produtos e aplicações correntes

com as maiores margens possíveis e lançar novos pro-
dutos e aplicações.

• Levar soluções completas a certos clientes com a ofer-
ta de pacotes singulares de produtos fortes, custo baixo
e excelência no suprimento,

• Criar formas inteiramente novas de atingir e atender
usuários finais.
A seqüência de temas correspondia aos prazos exigi-

dos para uma eficaz implementação: a melhora em pro-
cessos operacionais e logística traria resultados no curto
prazo (9 a 15 meses). Seria preciso de dois a três anos
para criar novas carteiras de produtos que dessem uma
solução mais completa para a clientela. E levaria de três
a quatro anos para a empresa colher os benefícios da
adoção de um modelo de negócios totalmente novo
para atingir novos clientes.

A divisão da DuPont encarava os cinco temas como o
DNA de sua estratégia, o código que seria embutido em
toda divisão de negócios e de apoio. A EP montou mapas
estratégicos e destacou um alto gerente para cada tema
(veja esses mapas no quadro "Mapa da estratégia corpora-
tiva na DuPont"). Em seguida, difundiu esses temas estra-
tégicos organização abaixo. Cada grande região,
geográfica e de produto, montou o próprio scorecard, des-
tacando seus objetivos específicos e suas iniciativas para a
estratégia local, mas deixando claro também como imple-
mentaria os cinco temas na região. Isso deixou muito
mais visíveis as oportunidades de sinergia entre divisões
da empresa. E as seis divisões de apoio criaram scorecards
para promover a estratégia das divisões de negócio.

Mas a EP enfrentava um conflito clássico. Cada di-
visão de negócios — e seu pessoal — queria concentrar-
se em tocar bem suas operações diárias. Era difícil
atraí-los para iniciativas ligadas aos cinco novos temas
estratégicos da EP em meio a todos os programas já em
curso. Logo, a EP "incentivou" os gerentes locais a sus-
pender todo projeto que não contribuísse para um ou
mais dos cinco temas. Ao cortar os excessos em ativida-
des diárias, a EP abriu espaço para projetos novos (mas
ainda locais) ligados aos temas estratégicos das divisões
e inseriu todos na rotina do pessoal.

A nova atitude logo se manifestou na interação da EP
com um de seus maiores clientes, um fabricante de peças
de plástico injetado. O quarto tema pedia que os geren-
tes de produtos da EP se alinhassem melhor com os
clientes para poder transformar uma relação até então
transacional — na qual o preço era o principal tema do
diálogo — em parceria estratégica. Para tanto, gerentes
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Formular temas estratégicos é uma abordagem particularmente
boa para o setor público, cujas organizações têm sérias

limitações políticas na hora de testar mudanças estruturais.

de produtos de várias divisões da EP participaram de um
workshop com aquele cliente para montar um balanced
scorecard que descrevesse os benefícios a serem obtidos
de uma relação mais estreita entre as duas empresas.

No decorrer do workshop, o fabricante de plásticos se
mostrou frustrado com os próprios processos de con-
cepção de produtos, sobretudo com o longo tempo exigi-
do para sanar problemas detectados na fase inicial de
protótipos. No final, ficou decidido que a DuPont assumi-
ria o processo de projetar novos componentes de plástico
em algumas das instalações do cliente. A empresa achou
que a EP se sairia melhor na tarefa porque a DuPont
tinha uma visão mais holística do plástico e de sua manu-
fatura. Foi uma clara vitória para o tema da elaboração
de soluções completas para o cliente.

Um problema muitas vezes fatal de organizações ma-
triciais é o infindável debate entre divisões, departamen-
tos e grupos regionais sobre a alocação de recursos.
Segundo a EP, a clareza dos cinco temas estratégicos, que
perpassavam divisões, regiões e funções, sublinhou com
eficácia as prioridades da corporação e tornou mais fácil
para todos entender por que se alocava recursos de certo
modo. Isso criou um debate mais produtivo e um diálogo
fundado em uma noção comum dos motores fundamen-
tais do desempenho da empresa. Para obter apoio a
idéias e projetos, as pessoas usavam a arquitetura e os
parâmetros do scorecard. Devido àquela noção da estra-
tégia partilhada por todos, o entusiasmo e o debate cons-
trutivo tomaram conta da organização.

Coordenando a diversidade na
Royal Canadian Mounted Police
Organizações do setor público também consideram o mo-
delo de temas estratégicos excelente para levar seus vários
braços a cooperar de modo a obter, coletivamente, resultados
superiores aos que cada divisão atingiria sozinha. Tal abor-
dagem é particularmente boa para esse setor, cujas organiza-
ções costumam ser muito distintas e ter sérias limitações
políticas à sua liberdade de testar mudanças estruturais.

Vejamos o caso da Royal Canadian Mounted Police
(RCMP), a polícia montada do Canadá. Com 23 mil funcio-
nários e um orçamento de 3,3 bilhões de dólares canaden-
ses, a RCMP opera em quatro níveis: internacional,
nacional, provincial/territorial e municipal (são mais de

200 cidades e centenas de comunidades rurais, incluindo
566 comunidades indígenas). Em 2000, a RCMP tinha vá-
rios desafios. Com limitações orçamentárias, seus recursos
ainda não eram adequados ao cenário de policiamento do
século 21. Um novo comissário, Giuliano (Zack) Zaccardelli,
depositava muita confiança no aprimoramento da gestão;
para ele, a RCMP poderia atingir a excelência e virar uma
organização estrategicamente focada. Contudo, mesmo
com forte liderança centralizada e visão, Zaccardelli enfren-
tava o desafio de convencer todas as divisões da RCMP, dis-
persas por um território imenso, a se alinhar com as
prioridades de toda a corporação e a contribuir para elas.

Em um projeto, uma equipe de alto nível na RCMP
lançou um processo para traduzir a missão ("lar seguro,
comunidade segura") em algo operacional que pudesse
ser entendido por policiais — altamente motivados, mas
também bastante táticos — em todo o Canadá. O cerne
da estratégia para cumprir a missão era formado por
cinco grandes temas estratégicos de toda a corporação
— temas que pertenciam à perspectiva do processo e
iam além das atividades diárias de policiamento.
• Reduzir ameaça e impacto do crime organizado.
• Reduzir ameaça de atividades terroristas no Canadá e

no exterior.
• Reduzir e prevenir envolvimento do jovem no crime,

como praticante e vítima.
• Dar suporte efetivo a operações internacionais.
• Contribuir para comunidades indígenas mais seguras e

saudáveis.
Os cinco temas exigiam uma coordenação estratégica

em nível nacional. Para tanto, a RCMP criou um mapa es-
tratégico para cada um, com iniciativas, metas e parâmetros
próprios. A cada tema foi destacado um alto oficial da corpo-
ração, que organizava reuniões periódicas de gerentes locais
e nacionais para avaliar o progresso à luz das metas do
tema. Uma vez concluídos os mapas estratégicos e scorecards
para a estratégia de nível corporativo e definidos os cinco
temas estratégicos, teve início o processo de difusão para di-
visões locais. Cada divisão elegeu até dez objetivos para a
própria estratégia de modo a ajustar os grandes temas à sua
realidade específica. Além disso, os mapas estratégicos locais
incluíam as responsabilidades normais da polícia

Já que nenhuma divisão da organização tinha total con-
trole sobre um tema, ou responsabilidade exclusiva por ele,
o processo gerou cooperação e integração entre divisões da
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polícia municipais, provinciais e nacionais, até ali indepen-
dentes —permitindo que trocassem lições aprendidas e melho-
res práticas. Em um caso, por exemplo, um grupo central — o
Criminal Intelligence Directorate — contribuiu para um te-
ma no sentido de reduzir o tráfico de drogras em várias co-
munidades indígenas. A princípio, o tema estratégico —
tornar mais seguras certas comunidades indígenas — buscou
forjar melhores relações com a população para satisfazer ne-
cessidades específicas dela. Quando incluído na estratégia, o
Criminal Intelligence Directorate sentiu a necessidade de
cuidar também da identificação de ameaças criminais às co-
munidades. Daí a RCMP ter empreendido, em 2005, uma
grande investigação que dificultou o suprimento de drogas a
várias comunidades indígenas isoladas do norte do país. Sem
a definição, como tema estratégico, do mote
"comunidades indígenas mais seguras e sau-
dáveis", o grupo central provavelmente não
teria centrado fogo na questão, talvez conside-
rada um problema menor e de âmbito local.

Nem toda divisão contribui de modo
igual para todos os temas. O risco de ativida-
des terroristas nos Territórios do Noroeste é
baixo — e, logo, seu mapa estratégico não
tem objetivos ligados àquele tema estratégi-
co. Mas a divisão pode, sim, exercer um
papel vital na redução do envolvimento de
jovens no crime e na promoção de comuni-
dades indígenas mais saudáveis. Já uma di-
visão da polícia em Toronto talvez não
pudesse fazer muito por projetos indígenas,
mas teria papel central no combate a ame-
aças do crime organizado e de terroristas.
Com isso, todas as divisões fizeram sua
parte à luz das prioridades estratégicas da
RCMP — além do trabalho diário (e notur-
no) de policiamento. No todo, os resultados
de iniciativas traçadas nos mapas estratégi-
cos foram espetaculares, como mostra o
quadro "Grau de satisfação com a polícia
montada canadense".

Tanto a DuPont EP como a RCMP con-
seguiram usar scorecards corporativos e
mapas traçados em torno de temas es-
tratégicos para gerar o imenso valor que
sua carteira de ativos, gente e habilidades
representava. Com isso, não tiveram de
penar com uma série de mudanças do-
lorosas que simplesmente trocavam uma
estrutura rígida por outra. Perceberam que
criar um sistema de gestão para atuar
como interface entre a estratégia e a estru-
tura seria uma abordagem mais flexível,
menos caótica. É lógico que motivar di-
visões de negócios com temas estratégicos

não é a única alternativa para isso — e para certas corpo-
rações tampouco será a mais adequada. Mas não há
dúvida de que os elos verticais de um tema estratégico
com objetivos, parâmetros e iniciativas de um balanced
scorecard criam um sistema com extraordinária capaci-
dade de revelar oportunidades de geração de valor, de di-
fundir prioridades corporativas para divisões locais e de
facilitar o exame da alocação de recursos, da estratégia e
da eficácia da gestão. Ao buscar maneiras de implementar
a estratégia geral da empresa, a organização tem agora
um novo instrumento a seu dispor.
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Grau de satisfação com a polícia
montada canadense
Desde que a Royal Canadian Mounted Police adotou o balanced scorecard

para atingir sua visão — "lar seguro, comunidade segura"—, o nível de

satisfação do público com a força policial subiu.

Fonte: RCMP
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