
co de administração de negócios
o modelo 7S, de nossa firma de
consultoria. O modelo, também
influenciado por uma colaboração
anterior entre a McKinsey e os es-
tudiosos de administração Richard
Pascale e Anthony Athos, autores
de As Artes Gerenciais Japonesas (ed.
Record), descreve os sete fatores
essenciais para a execução eficaz
de uma estratégia [todos em inglês
se iniciam com a letra "S"]:
1. Estratégia (strategy). O posiciona-
mento e as ações tomadas por uma
empresa em resposta a mudanças
ou previsão de mudanças no am-

biente externo, destinados a obter
uma vantagem competitiva.
2. Estrutura (structure). A maneira
pela qual as tarefas e pessoas são es-
pecializadas e divididas, e a autorida-
de é distribuída; como as atividades
e os relacionamentos hierárquicos
são agrupados; os mecanismos pelos
quais as atividades são coordenadas
na organização.
3. Sistemas (systems). Os procedi-
mentos formais e informais usados
para gerenciar a organização,
incluindo sistemas de controle
gerenciais, sistemas de medição de
desempenho e recompensa, plane-
jamento, sistemas de orçamento e
alocação de recursos, e sistemas de
informações gerenciais.
4. Equipe (staff). As pessoas, suas
bagagens e competências; como a
organização recruta, seleciona, trei-

na, socializa, gerencia as carreiras e
promove funcionários.
5. Habilidades (skills). As competên-
cias distintas da organização; o que
ela faz melhor em relação a pessoas,
práticas gerenciais, processos, siste-
mas, tecnologia e relacionamentos
com o consumidor.
6. Estilo/cultura (style/culture). O
estilo de liderança dos gestores
(como gastam seu tempo, em que
concentram a atenção, que perguntas
fazem aos funcionários, como tomam
decisões) e a cultura organizacional
(valores e crenças dominantes, nor-
mas, atos simbólicos conscientes e
inconscientes dos líderes —títulos de
cargo, códigos de vestuário, salas de
jantar e aviões executivos, reuniões
informais com funcionários).
7. Valores compartilhados (shared
values). O conjunto de valores bási-

livro Vencendo a Crise,
besl-seller de 1982 de
autoria de Tom Péters
e Robert Waterman,
parceiros da McKinsey,
apresentou ao públi-
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cos ou fundamentais que são ampla-
mente compartilhados na organiza-
ção e servem como princípios-guia
do que é importante; declarações de
visão, missão e valores que fornecem
um senso amplo de propósito para
todos os funcionários.

Após uma procura pela estrutura
organizacional "perfeita", os autores
e outros estudiosos concluíram que
a estrutura sozinha não pode resol-
ver o problema de como coordenar
a alocação de recursos, incentivos e
ações pelas grandes organizações. O
argumento contido no modelo 7S
é de que as empresas têm sucesso
quando atingem uma harmonia
integrada entre os três "S" hard
(estratégia, estrutura e sistemas)
e os quatro "S" soft (habilidades,
equipe, estilo e valores comparti-
lhados, antes denominadas metas

superordenadas). Embora nem
todas as empresas que Peters e Wa-
terman elogiaram pela "excelência"
tenham mantido seu desempenho
de liderança durante as décadas de
1980 e 1990, o modelo 7S continua
a ser usado na prática e no ensino
em escolas de administração como
um arcabouço de diagnóstico e
prescrição para o alinhamento
organizacional.

Na literatura acadêmica, eco-
nomistas e estudiosos de estratégia
tendem a se concentrar nos "S" hard,
de estratégia, estrutura e sistemas,
mais tangíveis e mensuráveis pelos
estudos do impacto de fusões, for-
mas organizacionais alternativas e
sistemas de recompensa e incentivo.
Estudiosos em outras ciências sociais
(comportamento organizacional,
psicologia, sociologia e antropolo-

gia) concentram-se nos "S" mais soft,
de habilidades, equipe, estilo e valo-
res compartilhados, mais intangíveis
e mais difíceis de ser medidos.

O Balanced Scorecard
Dez anos depois que Peters e

Waterman introduziram o modelo
7S, Dave Norton e eu apresentamos
o Balanced Scorecard (que já ficou
conhecido no mercado pela sigla
BSc), urna nova abordagem de
mensuração que organiza metas
de desempenho segundo quatro
perspectivas:
1. A financeira descreve os resulta-
dos tangíveis da estratégia em ter-
mos financeiros tradicionais, como
retorno sobre o investimento (ROÍ),
valor para o acionista, lucratividade,
crescimento de receita e custos uni-
tários mais baixos.



2. A do cliente define os impulsio-
nadores do crescimento da receita.
Inclui resultados genéricos de
clientes, como satisfação, aquisição,
retenção e crescimento, bem como
a proposição de valor diferenciado
que a organização tem a intenção de
oferecer para gerar vendas e fideli-
dade dos consumidores-alvo.
3. A interna de processo identifica
os objetivos operacionais, de gestão
de clientes, inovação e processo
normativo e social, para criar e
entregar a proposição de valor para
o cliente e melhorar a qualidade e
produtividade dos processos ope-
racionais.
4. A de aprendizado e crescimen-
to identifica os ativos -intangíveis
que são mais importantes para a
estratégia. Os objetivos nessa pers-
pectiva identificam que trabalhos
(o capital humano), quais sistemas
(o capital de informação) e que
tipo de clima (o capital organi-
zacional) são exigidos para dar
suporte aos processos internos de
criação de valor. Os administrado-
res usam o scorecard para descrever
e comunicar suas estratégias;
alinhar unidades de negócio e
serviços compartilhados para criar
sinergias; estabelecer prioridades

para iniciativas estratégicas; e re-
portar e orientar a implementação
da estratégia.

Por mais de uma década, em todo
o mundo, organizações diversas (in-
dustriais e de serviços, setor privado
e público, com e sem fins lucrativos)
têm usado o BSc para melhorar o
desempenho pela execução eficaz
e concentrada de estratégia. Até
criamos um Hall da. Fama do Balanced
Scorecard (http://bscol.com/bscol/
hof) para reconhecer e divulgar as
empresas que têm sido mais eficien-
tes na implementação do conceito e
obtido benefícios com ele.

Como os dois modelos se
complementam

Ao estudarmos os dois modelos,
percebemos que o modelo 7S e o
BSc compartilham muitas caracte-

O benefício óbvio do
BSc para o 7S surge
quando os gestores
criam um sistema
personalizado de
gestão de desempenho

rísticas em comum. Ambos precei-
tuam que a implantação estratégica
eficaz requer uma abordagem mul-
tidimensional. Os dois enfatizam a
interconectividade. Por exemplo, o
diagrama para o modelo 7S parece
uma teia de aranha, com cada um
dos "S" conectando-se com todos
os outros seis (veja figura abaixo); o
mapa estratégico do BSc (veja figura
na página ao lado) ilustra relações
de causa e efeito em todas suas
quatro perspectivas. Os dois mo-
delos ajudam os gestores a alinhar
suas organizações para a execução
estratégica eficaz.

Além dessas similaridades, acre-
dito que o BSc não apenas é total-
mente coerente com a estrutura do
7S, como também pode alavancar o
modelo da McKinsey. O benefício
mais óbvio do BSc surge quando
os gestores o usam para criar um
sistema personalizado de gerencia-
mento de relatórios e desempenho,
que é justamente o "S" que muitas
organizações não conseguem ali-
nhar com os outros seis "S". O BSc
permite que os relatórios gerenciais
se concentrem em medidas especi-
ficamente selecionadas para repre-
sentar a estratégia da organização.
O BSc também influencia outros
sistemas organizacionais quando os
administradores o usam para alinhar
seus planejamentos, orçamentos e
sistemas de alocação de recursos
e seus sistemas de recompensa e
incentivo à estratégia.

Freqüentemente, executivos sê-
niores não prestam atenção suficien-
te à adaptação e ao alinhamento de
seus sistemas, nem mesmo quando
estão introduzindo novas estraté-
gias e estruturas. Eles continuam
empregando orçamentos e sistemas
financeiros tradicionais, que não são
apropriados para as novas estratégias
e estruturas. Algumas organizações
de sucesso, como a Johnson &
Johnson, gigante farmacêutica e
de equipamentos médicos, usam
inteligentemente seus sistemas
tradicionais de planejamento finan-



ceiro e orçamento, entre outros, de
maneira altamente interativa para
promover o alinhamento com a
estratégia e a estrutura.

Porém a maioria das companhias
aprendeu que apenas os sistemas fi-
nanceiros não conseguem descrever,
comunicar, orientar ou avaliar suas
estratégias. O BSc, ao expandir os
sistemas de medição para incluir
os indicadores não-financeiros da
estratégia da organização, tem dado
aos administradores uma nova ferra-
menta para projetar e personalizar
seus sistemas -o terceiro "S"- con-
forme sua estratégia.

Para a estrutura, o segundo
"S", as empresas enfrentam uma
escolha complexa entre organizar
por função, grupos de produtos,
tecnologias, canais, segmentos de
mercado, ou regiões, ou alguma
combinação deles, como em uma
matriz ou organização em rede.

Porém até mesmo a melhor escolha
não consegue resolver as complexas
compensações entre a experiência
local especializada e integração e
sinergias entre unidades.

O BSc reduz a pressão sobre os
administradores para encontrar e
instalar a estrutura perfeita. Para
qualquer escolha estrutural que
fizerem, quando os administradores
aplicam o scorecard empresarial para
funções e unidades, essas unidades
se tornam mais bem alinhadas às
outras e à empresa. O processo
começa na aplicação do BSc em
um nível alto, permitindo-se que
os objetivos e temas estratégicos
sejam transmitidos em cascata para
os níveis inferiores, onde são inter-
pretados e personalizados segundo
a situação específica enfrentada
pelas unidades organizacionais de
nível inferior. Esse é o processo pelo
qual as unidades descentralizadas se

tornam alinhadas entre si e com a
estratégia corporativa.

Os executivos também podem
usar as medidas abrangentes de de-
sempenho no BSc da unidade para
atribuir responsabilidade clara pelo
desempenho local e internacional.
Ao usar o BSc como o "sistema" pri-
mário da organização, os scorecards
da unidade descentralizada refletem
tanto as competências específicas
como as estratégias da unidade para
sucesso local, e também o modo
pelo qual cada unidade se liga às
outras unidades e à empresa como
um todo para alcançar a estratégia
da organização.

Quando a estratégia, a estrutura
e os sistemas estão intimamente
integrados, as possibilidades de im-
plantação bem-sucedida da estratégia
aumentam substancialmente. Mas o
BSc não precisa ser limitado unica-
mente à conclusão do alinhamento



dos três "S" hard. Ele também contri-
bui muito para os outros quatro "S"
mais soft. O objetivo de aprendizado
e crescimento do BSc vincula especi-
ficamente o pessoal, o conhecimen-
to, a capacidade e as habilidades dos
funcionários à estratégia.

O processo para identificar as
famílias estratégicas de funções
ressalta os cargos que têm maior im-
pacto na entrega da proposição de
valor diferenciada da organização.
Além disso, os objetivos estratégicos
para esses funcionários na perspec-
tiva de aprendizado e crescimento
estabelecem a agenda que assegura
que o pessoal vai desenvolver o
conhecimento, a capacidade e as
habilidades exigidos para desempe-
nhar os processos estratégicos nos
níveis pretendidos.

O quinto "S", habilidades, ge-
ralmente se refere às habilidades
e competências organizacionais.
Estas são observadas na perspectiva
do processo interno do BSc, em
que as organizações identificam os
processos operacionais, de gestão
de clientes, de inovação e sociais e
normativos que criam e entregam a
proposição diferenciada de valor ao
consumidor; e levam à consecução
dos objetivos de produtividade da
perspectiva financeira.

Ao desenvolver os objetivos e
medidas estratégicas para a perspec-
tiva interna do BSc, a organização
aperfeiçoa suas habilidades com o
alinhamento do capital humano,
de informação e organizacional
(da perspectiva de aprendizado e
crescimento) aos processos críticos,
e também pela seleção de iniciativas
estratégicas especificamente voltadas
para a melhoria do desempenho
dos processos internos. Assim, o
BSc se torna uma poderosa ferra-
menta para alinhar as habilidades

e as competências organizacionais
à estratégia.

Os dois últimos "S" são talvez os
mais soft e intangíveis, porém ainda
são influenciados pelo BSc. O estilo
de liderança geralmente se refere a
como os executivos gastam seu tem-
po e em que eles prestam atenção.
O BSc mantém a atenção dos execu-
tivos concentrada em um equilíbrio
entre melhoramentos operacionais
de curto prazo e os impulsionadores
de criação de valor de longo prazo.
Além disso, os atributos e estilo de
liderança são capturados por um
componente do capital organizacio-
nal na perspectiva de aprendizado
e crescimento. As organizações se
diferenciam no estilo de liderança
que é mais eficiente para elas.

Ao definir os comportamentos
específicos e mensuráveis deseja-
dos nos líderes, o BSc força esco-
lhas previamente implícitas a se
tornar explícitas, realizáveis (ao
desenvolver o estilo dos líderes ou
ao escolher líderes com o estilo
desejado) e mensuráveis. O estilo
de organização é também incluído
no componente de capital organiza-
cional quando a empresa seleciona
objetivos específicos para trabalho
em grupo, compartilhamento de
conhecimento e clima e cultura or-
ganizacionais. Essas escolhas são di-
fíceis de ser tomadas e medidas, mas
o arcabouço robusto do BSc permite
que a liderança e a dimensão do
estilo organizacional do arcabouço
do 7S sejam destacadas e integradas
no sistema estratégico.

Chegamos finalmente ao sétimo
"S", valores compartilhados (ou,
como era chamado na antiga litera-
tura do 7S, metas superordenadas).
As declarações de visão, missão, va-
lor e declarações de propósito não
estão explicitamente reconhecidas

O BSc pode traduzir até mesmo o "S" mais
intangível, de valores compartilhados, em
quantificáveis que levam à ação e ao feedback

no BSc de uma organização. Esses
sistemas de crenças, no entanto,
deveriam ser o ponto de partida,
a plataforma de impulso para o
desenvolvimento da estratégia da
organização, que articula a manei-
ra com que cumprirá sua missão e
atingirá sua visão, enquanto vivência
seus valores centrais e declaração
de propósito.

Algumas empresas colocaram
seus valores compartilhados na base
de seu mapa de estratégia, abaixo
da perspectiva de aprendizado e
crescimento, para sinalizar que essas
são as fundações para tudo que a
organização faz. Similarmente, elas
põem a visão e a missão no topo do
mapa de estratégia para significar
que, no fim, o sucesso da estratégia
será julgado pelo modo como ela
ajuda a organização a atingir sua
visão e cumprir sua missão.

Há organizações que estabele-
cem objetivos e medidas explícitas
na perspectiva de aprendizado e
crescimento, como um componente
do capital organizacional, para saber
se os funcionários estão cientes das
declarações de visão, missão e valor
e se as entendem. Elas medem se os
funcionários acreditam que prati-
cam os princípios das declarações no
local de trabalho e, mais importante,
se acreditam que seus gerentes e
companheiros de trabalho estão
praticando esses princípios. Assim,
o BSc pode traduzir até mesmo o "S"
mais intangível em objetivos quanti-
ficáveis que levam à ação (iniciativas
de educação, treinamento e prática)
e ao feedback.

Embora os dois arcabouços de
implantação de estratégias tenham
sido desenvolvidos completamen-
te independentes um do outro,
o modelo 7S e o BSc se alinham
extraordinariamente bem. •
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