


Estratégia como problema capcioso

É que a empresa tende a ignorar uma complicação surgida
no caminho: a incapacidade de criar modelos do ambiente
cada vez mais complexo no qual opera. O resultado é que pro-
cessos correntes de planejamento estratégico não a ajudam
a lidar com os grandes problemas que enfrenta. Vários presi-
dentes confessam deparar com questões que não podem ser
solucionadas apenas com a coleta de mais dados, a definição
mais clara da questão ou seu desmembramento em proble-
mas pequenos. Suas técnicas de planejamento não geram
idéias novas, e implementar as soluções sugeridas por esses
processos traz uma série de riscos políticos. A meu ver, isso
ocorre porque muitos problemas de estratégia não são apenas
difíceis ou persistentes — são "capciosos".

Um problema não é capcioso por seu grau de dificuldade.
A diferença de um problema capcioso é que processos tradi-
cionais não o solucionam, segundo Horst WJ. Rittel e Melvin
M. Webber, professores de design e planejamento urbano da
University of Califórnia em Berkeley que descreveram esse ti-
po de problema (wickedproblem) em artigo de 1973 na revista
Policy Sciences. Um problema capcioso tem inúmeras causas,
é difícil de descrever e não tem resposta correta, como vere-
mos na seção seguinte. Degradação ambiental, terrorismo e
pobreza são exemplos clássicos de problemas capciosos. São
o oposto de problemas difíceis mas ordinários, que podem ser
solucionados num intervalo finito de tempo com a aplicação
de técnicas comuns. Processos convencionais não só não resol-
vem um problema capcioso como podem agravar a situação
ao produzir conseqüências indesejáveis.

Nas áreas de políticas públicas, desenvolvimento de soft-
ware e desenho de projetos, especialistas como Peter DeGrace,
Leslie Hulet Stahl e Jeff Conklin criaram maneiras de iden-
tificar problemas capciosos e de lidar com eles. DeGrace e
Stahl são autores de Wicked Problems, Righteous Solutions: A
Catalogue of Modem Software Engineering Paradigms (1990);
Conklin escreveu Dialogue Mapping: Building Shared Unders-
tanding of Wicked Problems (2006). Poderoso, o conceito já foi
bem aplicado por autores de políticas públicas, em particu-
lar. Já em discussões de estratégia, raramente figura. Embora
muitos dos problemas enfrentados por empresas sejam intra-
táveis, o mundo empresarial vem tardando a reconhecer o
caráter capcioso de questões de estratégia.

Entre 1995 e 2005, concluí três projetos de pesquisa que
trouxeram descobertas sobre problemas capciosos de estraté-
gia. No primeiro — parte de projetos de benchmarking con-
duzidos pela APQC (antes conhecida por American Producti-
vity & Quality Center) e pelo Hong Kong Productivity Council
—, analisei 22 empresas da América do Norte, Europa e Ásia
que utilizam técnicas inovadoras de planejamento estratégi-
co. Entre elas estão ABB, Alcoa, Honeywell, John Deere, PPG
Industries, Royal Dutch Shell, Siemens, Sprint, Whirlpool e
Xerox (China e Estados Unidos). No segundo, estudei a fundo
a implementação da estratégia em sete dessas empresas. No
terceiro, um colega (Gaurab Bhardwaj) e eu fomos obser-

var o braço farmacêutico da DuPont para descobrir como
uma empresa formula estratégias quando o retorno, além de
ser altamente incerto, virá apenas no longo prazo. Com base
nesses estudos, explorarei nas páginas seguintes como uma
empresa pode domar — já que não pode solucionar — um
problema desses. Para concluir, descreverei um processo de
planejamento que ajuda a PPG Industries a enfrentar proble-
mas capciosos.

O que é um problema capcioso?
Há várias maneiras de definir um problema capcioso. Segun-
do Rittel e Webber, no entanto, o problema possui certas
características de uma lista de dez — ou todas elas (veja
o quadro "As dez propriedades de problemas capciosos").
Uma ressalva: esses critérios não são testes que determinam
de forma mecânica o caráter capcioso; o que fazem é dar
insights para ajudar a pessoa a julgar se o problema é ou
não capcioso.

Em geral, o problema capcioso surge quando a organização
enfrenta mudanças constantes ou desafios sem precedentes.
Ocorre num contexto social; quanto maior a divergência en-
tre as partes envolvidas, mais capcioso o problema. Aliás, é a
complexidade social do problema capcioso — tanto quanto
as dificuldades técnicas em seu bojo — que o torna difícil de
administrar. Nem todo problema é capcioso; confusão, dis-
córdia e falta de progresso são indícios de que uma questão
pode ser capciosa.

Em meu trabalho de consultoria, descobri que quando uma
questão ligada à estratégia apresenta cinco características es-
pecíficas, há um consenso entre executivos de que o problema
em mãos é capcioso. Vou enumerar esses critérios cruciais a
seguir e usá-los para mostrar como o desafio de crescimento
hoje vivido pela Wal-Mart pode muito bem ser capcioso.

Problema envolve muitas partes interessadas, cada qual
com valores e prioridades distintos. Enquanto a Wal-Mart
tenta acelerar o ritmo do crescimento, diversas partes interes-
sadas a observam, inquietas: funcionários e sindicatos; acio-
nistas, investidores e credores; fornecedores e sócios em joint
ventures; o governo americano e o de outras nações onde a
varejista opera; e clientes. E não é só: muitas organizações
não-governamentais, sobretudo em países dos quais a empre-
sa compra produtos, a monitoram de perto. São distintos os
interesses de cada público desses, e nem todos partilham das
metas da empresa. Cada grupo tem a capacidade, em graus
distintos, de influenciar as escolhas e os resultados da Wal-
Mart. Não era o que ocorria em 1962, quando Sam Walton
inaugurou a primeira loja em Rogers, no estado americano
do Arkansas.

Raízes do problema são complexas e entrelaçadas. A de-
saceleração no crescimento da Wal-Mart nos EUA é conseqüên-
cia, entre outras coisas, do mercado saturado, da limitada renda
disponível de seus consumidores e da intensa concorrência
imposta por rivais como Target e Costco. A Wal-Mart enfrenta,



As 10 propriedades de problemas capciosos

ainda, a resistência a produtos importados, críticas sobre salá-
rios e benefícios que oferece a seus funcionários e acusações
de contratar imigrantes em situação ilegal. Tudo isso gerou
uma publicidade negativa e fortaleceu a oposição do público
à inauguração de lojas da rede em áreas urbanas. Para agravar
o desafio, certas vantagens da empresa viraram desvantagens.
A grande participação de mercado da Wal-Mart em algumas
categorias de produtos, por exemplo, torna difícil ampliar com
rapidez as vendas na mesma base de lojas (same-store). Suas
práticas de suprimento de baixo custo a deixaram vulnerável a
problemas de saúde e segurança envolvendo artigos feitos na
China. Sua tarimba na cadeia de suprimento não ajuda no caso
de produtos orgânicos e de moda. Já a imagem de barateira pre-
judica sua capacidade de vender bens mais sofisticados. Além
disso, as raízes da Wal-Mart na zona rural americana de pouco
servem em outros países.

É difícil decifrar o problema, que muda cada vez que se
tenta solucioná-lo. A Wal-Mart tem várias alternativas. Para
tentar turbinar a receita e o lucro, pode aumentar as vendas
em lojas existentes ou elevar preços. Pode entrar em merca-
dos urbanos nos EUA. Pode partir para economias emergen-
tes. Pode diversificar a oferta com produtos mais sofisticados
e novas marcas próprias. Pode melhorar as projeções. Ou po-
de derrubar a margem de fornecedores. São estratégias que
exigem recursos distintos, trazem riscos e podem estar em
conflito entre si.

Peguemos duas das alternatives menos complexas diante
da Wal-Mart. Para ter mais lucro a empresa poderia aumentar
os preços. Só que, até aqui, a garantia de preço baixo todo dia
a ajudou a se defender das rivais. Se o consumidor resistir a
preços maiores, as vendas cairão — e o lucro também. Para
que isso não ocorra a Wal-Mart precisa primeiro modificar
sua proposta de valor, começar a trabalhar com produtos
mais nobres e conferir à marca uma aura que permita preços
mais elevados — desafios pouco ligados ao reforço dos lucros
imediatamente. Outra saída seria entrar num mercado emer-
gente em crescimento acelerado, como já fez na índia — onde,
aliás, enfrentou muitos problemas. Uma vez que a legislação
do país proíbe empresas estrangeiras de operar estabeleci-
mentos de varejo multimarca, a Wal-Mart precisou adotar
outro modelo de negócios: o de vendas por atacado para co-
merciantes locais. Além de ser pouco familiar, a estratégia
contém o núcleo de outro problema: quando a legislação na
índia mudar e permitir que a Wal-Mart venda diretamente
ao consumidor, a empresa terá de competir com o comércio
que hoje abastece.

Desafio não tem precedentes. As duas estratégias que aca-
bamos de discutir impõem desafios totalmente novos para a
empresa. A Wal-Mart teria, por exemplo, de alterar a imagem
da marca — pela primeira vez em seus 46 anos de existência
— para justificar preços mais elevados. Sua recente incursão
no nicho de roupas mais caras é um experimento que parece
não ter dado certo. A estratégia da Wal-Mart na índia tam-

Em 1973, Horst W.J. Rittel e Melvin M. Webber, dois professo-
res da University of Califórnia em Berkeley, apresentaram o
conceito de problemas sociais "capciosos" em artigo na revis-
ta Palicy Sciences. O artigo, "Dilemmas in a General Theory of
Planning", enumera dez características que distinguiriam um
problema capcíoso de problemas difíceis mas ordinários.

1 Problema capcioso não tem formulação definitiva. Não é
possível redigir um enunciado bem definido do problema, como
pode ser feito com um problema ordinário.

2. Não há ponto final no problema capcioso. Quando o proble-
ma é ordinário, é possível saber quando se chegou a uma solução.
Com o capcioso, a busca por soluções não acaba nunca.

3 Soluções para problemas capciosos não são certas ou
erradas, mas boas ou más. Um problema comum tem uma
solução que pode ser objetivamente classificada de certa ou
errada. Já no problema capcioso a escolha de uma solução é
basicamente subjetiva.

4 Não há um teste imediato nem um teste supremo de uma
solução para um problema capcioso. É possível determinar de
cara se a solução para um problema ordinário está dando certo. Já
soluções para problemas capciosos geram conseqüências inespe-
radas ao longo do tempo, tornando difícil medir sua eficácia.

5 Toda solução para um problema capcioso é uma aposta
única; já que não há como aprender por tentativa e erro,
toda tentativa conta consideravelmente. Soluções para pro-
blemas ordinários podem ser facilmente testadas e abandonadas.
Já com o problema capcioso, toda solução implementada tem
conseqüências que não podem ser revertidas.

O Problema capcioso não tem um conjunto de potenciais
soluções que possam ser exaustivamente descritas; tam-
pouco há um conjunto bem descrito de operações factíveis
que possam ser incorporadas ao plano. Um problema ordinário,
em comparação, traz uma série limitada de potenciais soluções.

7 Todo problema capcioso é, basicamente, único. Um
problema ordinário pertence a uma classe de problemas similares,
todos solucionados da mesma forma. Um problema capcioso
basicamente não tem precedentes; a experiência não o ajuda a
solucioná-lo.

8 Todo problema capcioso pode ser considerado um sintoma
de outro problema. Enquanto o problema ordinário se contém em
si mesmo, o problema capcioso está enredado com outros. Esses
problemas, no entanto, não possuem uma causa comum.

9 A existência de uma discrepância que represente um
problema capcioso pode ser explicada de diversas manei-
ras. Um problema capcioso envolve muitos grupos, cada qual
com noções próprias sobre o que constitui o problema e quais
suas causas.

10 Planejador não tem direito de errar. Quem busca solu-
cionar um problema capcioso é responsabilizado pelas conse-
qüências de toda medida que toma, pois tais atos terão grande
impacto e são difíceis de justificar.
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bém difere da estratégia de F&A que a empresa empregou
para entrar em outros países em desenvolvimento. Embora
inexperiente na gestão de parcerias, a empresa teve de se aliar
ao conglomerado indiano Bharti Enterprises. O grupo, cuja
principal área de atuação é telecomunicações, quer aproveitar
a tarimba da Wal-Mart para montar uma cadeia de suprimen-
to que leve frutas e verduras cultivadas na índia à mesa da
população do primeiro mundo! A Wal-Mart terá de trabalhar
com a burocracia indiana para erguer uma infra-estrutura de
apoio a suas operações — embora, até aqui, lidar com o poder
público nunca tenha sido seu forte.

Não há nada que indique a resposta certa para o proble-
ma. No caso da Wal-Mart, a aposta em artigos mais sofistica-
dos poderia turbinar o lucro, embora não seja fácil para uma
varejista de desconto estabelecer um relacionamento com o
consumidor de renda mais elevada. Além disso, a empresa
não pode ignorar o público existente, que compra na rede pe-
los produtos baratos. Qual o foco apropriado em produtos de
margens maiores e no público de renda maior? Logo de cara,
a empresa não tem como saber. Na mesma veia, a estratégia
da Wal-Mart na índia pode ser uma maneira eficaz de estre-
ar numa série de economias em acelerado desenvolvimento.
Contudo, a empresa perderá parte da vantagem competitiva
ao dividir o que sabe com parceiras locais. Qual o nível ótimo
de transferência desse conhecimento? É impossível calcular.
A Wal-Mart só saberá quando já tiver compartilhado suas me-
lhores práticas — e, possivelmente, criado novas rivais.

Para muitas empresas, crescer é um problema difícil
— embora nem sempre seja capcioso. No caso da Wal-Mart,
como acabamos de ver, o desafio traz todos os sinais da
perniciosidade.

Como domar o lado capcioso da estratégia
Embora seja impossível achar soluções para problemas cap-
ciosos de estratégia, a empresa pode aprender a lidar com eles.
Como ensina a navalha de Occam, as técnicas mais simples em
geral são as melhores.

Envolva todas as partes, registre opiniões e promova
a comunicação. Uma saída para a empresa administrar o
caráter capcioso da estratégia não é ser mais sistemática, mas
empregar processos de planejamento social: organizar ses-
sões de brainstorming para identificar os vários aspectos de
um problema capcioso; promover retiros para incentivar exe-
cutivos e partes interessadas a dar sua perspectiva; montar
grupos de discussão para entender melhor o ponto de vista
de distintas partes interessadas; envolver essas partes na ela-
boração de cenários futuros; e organizar um mutirão criativo
para desenvolver possíveis estratégias e buscar sua aceitação.
A meta deve ser criar uma noção comum do problema e pro-
mover o compromisso coletivo com possíveis maneiras de
resolvê-lo. Nem todos estarão de acordo em relação àquilo
que constitui o problema, embora toda parte deva ser capaz
de entender a posição das demais o suficiente para discutir
distintas interpretações do problema e trabalhar em parceria
para enfrentá-lo.

A empresa não deve se limitar a colher fatos e opiniões
junto às partes interessadas; deve envolvê-las na busca de
saídas para administrar o problema. Reunir uma diversidade
de opiniões ajuda a empresa a adquirir novas perspectivas.
Além disso, fortalece a inteligência coletiva, o que ajuda a
combater o pensamento grupai e vieses cognitivos e permite
a um grupo enfrentar um problema de modo mais eficaz
do que indivíduos, como observaram Tom Atlee, fundador



de possibilidades vagas e complexas,
se a estratégia é adequada...

e co-diretor do Co-Intelligence Institute, e Howard Bloom,
acadêmico visitante na New York University. O envolvimento
de um número maior de partes interessadas torna o processo
de planejamento mais complexo, mas também aumenta o
potencial de criatividade. Um resultado importante é o apoio
dos envolvidos; a empresa deve buscar não só contramedidas,
mas também a adesão das partes interessadas a elas.

É comum a empresa achar que acionistas e clientes são
públicos importantes. Só que seu pessoal é ainda mais crucial.
O conhecimento e o compromisso tácitos dos funcionários
não raro ajudam a empresa a formular estratégias inovadoras.
A Merrill Lynch Credit Corporation, por exemplo, dá gran-
de ênfase a processos sociais semi-estruturados, organizando
com freqüência eventos sociais e incentivando funcionários
a interagir uns com os outros. Todo mundo almoça no restau-
rante da firma, o que permite o contato rotineiro do pessoal
com altos executivos. Já uma intranet da empresa viabiliza a
interação social virtual, incluindo discussões em blogs, por
exemplo.

Embora possa soar trivial, registrar premissas, idéias e pre-
ocupações de partes interessadas de modo contínuo é algo
importante. Ajuda a empresa a entender premissas ocultas
de cada público desses e a medir a eficácia de medidas por
ela tomadas. Essa documentação também ajuda executivos a
comunicar idéias, algo essencial para que um plano se torne
realidade.

Todo processo de planejamento é, no fundo, um veículo
para a comunicação com funcionários em todos os níveis e
entre unidades de negócios. Isso vale particularmente para
processos que abordam problemas capciosos. Uma empresa
inteligente enfatiza essa comunicação. Na John Deere, os en-

carregados do planejamento dizem que a qualidade da comu-
nicação de altos executivos com as divisões é o indicador mais
importante da eficácia do planejamento estratégico. Para a
Whirlpool, até "o zelador do terceiro turno" deve estar fami-
liarizado com as metas estratégicas da empresa. Ali, as linhas
de montagem sofrem pausas em intervalos regulares para
que gerentes e trabalhadores possam discutir o progresso dos
planos. Na Shell, uma rede eletrônica global, organizada em
fóruns com moderadores, permite que centenas de gerentes e
planejadores discutam questões de planejamento. Na Merrill
Lynch Credit Corporation, as três regras mais importantes
dos planejadores da empresa para um planejamento eficaz
são simples: "Um, comunique-se! Dois, comunique-se! E três,
comunique-se!"

O processo de documentação é um bom mecanismo para
gerar novas idéias. Não há por que ficar limitado ao registro
de decisões já tomadas. Criativas, certas empresas usam o
processo para comunicar a natureza dos problemas que en-
frentam. Em 2002 a SAE International, organização que esta-
belece padrões e oferece treinamento nos setores automotivo,
aeroespacial e de veículos comerciais, estava em busca de
novas estratégias. Encomendou um estudo de caso sobre sua
situação e, em seguida, chamou 30 altos executivos famosos
pelo raciocínio criativo para discutir o caso com seus altos
gerentes. A SAE registrou as idéias surgidas durante a sessão
e colocou em prática várias delas. Sem o estudo de caso para
condensar o dilema da organização, o brainstorming talvez
não tivesse sido produtivo.

Defina a identidade da empresa. Embora tenha de provar
diversas estratégias se estiver às voltas com um problema cap-
cioso, a empresa deve permanecer fiel a um senso de propósi-

...ou que conseqüências poderia trazer.
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to. Uma declaração de missão é o alicerce da estratégia, mas
num mundo em rápida transformação a empresa é obrigada
a modificar o "conceito do negócio", o "escopo das atividades"
e a "declaração de propósito'' com mais freqüência do que
costumava. Já a identidade da empresa — a pedra de toque
para a avaliação de suas opções — costuma ser um enunciado
mais perene da intenção estratégica.

Assim como a de um indivíduo, a identidade de uma orga-
nização abarca o seguinte:
• Valores. O que é fundamentalmente importante para

a empresa?
• Competências. O que a empresa faz melhor do que outras?
• Aspirações. Como a empresa vê e mede o sucesso?

A identidade dá um norte a executivos e concentra a aten-
ção em oportunidades e ameaças. Em agosto de 2007, por
exemplo, a Campbell Soup decidiu se desfazer de uma em-
presa do grupo, a Godiva. Não foi uma decisão motivada pelo
desempenho financeiro; dona de uma marca de chocolates

supernobre, a Godiva é um negócio rentável. O problema é
que valores, competências e aspirações da Campbell giram
em torno da nutrição e da simplicidade — e os chocolates
Godiva não se enquadram nessa imagem que a empresa faz
de si."Embora a categoria de chocolates premium esteja regis-
trando forte crescimento e a Godiva esteja bem posicionada
para o futuro, o segmento de chocolates nobres não casa com
o foco da Campbell na refeição simples", explicou Douglas R.
Conant, presidente da Campbell Soup, ao anunciar a decisão.
Em dezembro de 2007 a empresa chegou a um acordo para
vender a Godiva à Yildiz Holding, dona do Ülker Group, da
Turquia, por US$ 850 milhões. Ao se balizar por sua identi-
dade, e não por projeções financeiras, a Campbell tomou a
decisão de vender a Godiva de modo rápido e indolor.

Parta para a ação. Num mundo regido pela ordem newto-
niana, no qual há clara relação entre causa e efeito, a em-
presa pode decidir que estratégia irá adotar. Já no univer-
so capcioso de possiblidades vagas e complexas, não há

Esquema da PPG para enfrentar problemas capciosos
Antes de formular uma estratégia, a PPG Industries busca

identificar e documentar premissas, preferências e visões

alternativas das partes envolvidas. Avalia a adequação das

estratégias traçadas à luz da declaração de identidade da

empresa e está continuamente monitorando o ambiente e

testando premissas para ver se é preciso mudar de curso.

A avaliação de possíveis cenários ajuda a PPG a formular

novas opções. Seus gerentes utilizam a análise de Pareto

para identificar um pequeno número de medidas que
provavelmente terão alto impacto.



como a empresa saber se sua estratégia é adequada ou que
conseqüências poderia trazer. Logo, a empresa deveria aban-
donar a convenção de esquadrinhar todas as opções possíveis
antes de optar por uma única e, em vez disso, provar uma
série de estratégias factíveis, ainda que não saiba ao certo
quais as implicações.

Para começo de conversa, o executivo pode tomar uma
página emprestada da cartilha do poder público. Na gestão
pública, o administrador se concentra no reduzido leque de
ações que será capaz de empreender, não na vastidão de op-
ções disponíveis, observou em 1959 Charles Lindblom, da Yale

University. Isso permite ao administrador público analisar ra-
pidamente as alternativas e tomar decisões que contemplem
metas de vários públicos. Foi o que Lindblom chamou de a
ciência do muddling through (ir avançando como der). Com o
tempo, disse ele, o governo fará progressos com pequenos — e
constantes — ajustes em suas políticas. Na mesma veia, uma
empresa pode formular estratégias que produzirão resultados
em distintos cenários — o que chamo de ações robustas — e
usar a análise de Pareto para priorizar o pequeno número,
entre elas, que produzirá o maior impacto. É o que a PPG
Industries faz — como indicado no quadro "Esquema da PPG
para enfrentar problemas capciosos" e descrito mais à frente
no artigo.

Contudo, mesmo executivos dispostos a empreender uma
série de ações robustas não raro são tomados por dúvidas
ao perceber que toda resposta a uma questão capciosa irá
modificar o problema enfrentado pela empresa e exigir outra
alteração na estratégia. Em vez de agir, então, seguem anali-
sando a questão. Melhor seria se provassem alguma estratégia
como ponto de partida, pois as conseqüências farão com que
entendam melhor o verdadeiro problema em mãos. Logo,
para enfrentar problemas capciosos uma empresa astuta con-
duz experimentos, lança programas-piloto inovadores, testa
protótipos — e comete erros, com os quais pode aprender.
Empresas como GE e Fujitsu incentivam o pessoal a assumir
riscos e aplaudem iniciativas implementadas com esmero ain-
da que, do ponto de vista comercial, sejam um fracasso. Essas
empresas crêem que resultados inesperados, e até insatisfató-
rios, contribuem para o aprendizado organizacional.

Adote uma orientação "feedforward" Sistemas de plane-
jamento são projetados para operar com base no feedback;
a empresa compara resultados com planos e toma medidas
corretivas. Embora seja incrível fonte de aprendizado, o feed-
back tem relevância limitada num contexto capcioso. O feed-
back permite à empresa promover ajustes em estratégias
fundamentalmente sólidas; um problema capcioso exige
que executivos formulem novas estratégias. O feedback aju-
da as pessoas a aprenderem com o passado; um problema
capcioso surge de um futuro imprevisto, incerto e indefinido.
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como a empresa saber se sua estratégia é adequada ou que
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para todo a gama — e para a imprevisibilidade — de possi-
bilidades que o futuro poderá trazer. A empresa pode, então,
adotar estratégias que aumentem a probabilidade de que tais
circunstâncias se materializem. No começo da década de 1980,
por exemplo, a Alcoa vislumbrou um futuro no qual o alu-
mínio, não o aço, seria o metal preferido de fabricantes de
veículos. Em 1982, uniu-se à Audi para que isso virasse realida-
de. Em meados da década de 1990, a colaboração entre as duas
tinha produzido a revolucionária Audi Space Frame, uma
estrutura de alumínio na qual os painéis da carroceria do ve-
ículo são integrados de modo a desempenhar uma função de
resistência a carga, que mais tarde viraria a norma do setor.

Um problema capcioso de estratégia não tem hora para
ocorrer. É preciso monitorar constantemente o ambiente em
busca de sinais débeis, em vez de conduzir análises periódicas
do cenário de negócios (veja, por exemplo, "Visão periférica
do negócio", de George S. Day e Paul J.H. Schoemaker, HBR
Dezembro 2005). É cada vez mais difícil identificar os limi-
tes de arenas que a empresa deveria monitorar. Mudanças
num setor ou segmento não raro afetam empresas em outros.
Quem teria imaginado, por exemplo, que mudanças trazidas
pela indústria da informática e a internet afetariam de modo
tão radical a indústria fonográfica? A empresa deve ficar de
olho em mudanças regulatórias e tecnológicas, além de mo-
nitorar fornecedores, concorrentes — existentes e potenciais
— e clientes mundo afora.

Para formular uma abordagem eficaz a problemas cap-
ciosos, o executivo deve explorar e monitorar as premissas
por trás de estratégias. Isso é possível, por exemplo, com o
planejamento movido a descobertas — no qual executivos
enumeram as premissas subjacentes à receita e ao lucro es-
perados e testam a validade de cada suposição dessas (veja
"Discovery-Driven Planning" de Rita Gunther McGrath e lan
C. MacMillan, HBR July-August 1995). Ao partilhar essas pre-
missas, executivos podem alinhar melhor a tomada de deci-
são por toda a organização.

Estudo de caso: como a PPG enfrenta
problemas capciosos
As práticas de planejamento estratégico da PPG Industries
constituem uma resposta eficaz a problemas capciosos de
estratégia. Fundada há mais de um século como fabricante
de vidro laminado, a empresa produz também químicos e re-
vestimentos. Com 125 instalações de produção e parceiras em
25 países, é uma empresa global. Embora atue em setores ma-
duros, a PPG pagou dividendos todo ano de 1899 para cá — e
manteve ou elevou esses dividendos a cada ano desde 1972.

A PPG percebeu pela primeira vez o lado capcioso da estra-
tégia em fins da década de 1980. Dois tropeções a ensinaram
que a diversificação — seja a aposta em outros setores, seja
em outros países — é repleta de riscos. Ao ver que o cresci-
mento arrefecia, a PPG resolveu ampliar a carteira, compran-
do as divisões de sistemas eletrônicos médicos da Honeywell

e da Litton Industries em 1986 e da Allegheny International
em 1987. Contudo, a volatilidade da indústria biomédica e o
foco dessas divisões na customização não se adequavam à
competência da empresa na produção padronizada, de baixo
custo. Passados sete anos, a PPG teve de vender esse braço.
Outro desafio capcioso da empresa era a China, onde o foco
inicial da PPG era o vidro. Embora tivesse estreado naquele
mercado em 1987, até meados de 1990 as operações da PPG
na China não davam lucro. Foi só lá que a empresa percebeu
que, se quisesse ganhar dinheiro naquele mercado, teria de se
concentrar em revestimentos.

Essas experiências mudaram sua abordagem ao planeja-
mento da estratégia de três maneiras. Primeiro, em meados da
década de 1980 a PPG reformulou sua missão e articulou sua
identidade num documento batizado de Blueprint. A empre-
sa declarou buscar um crescimento constante que satisfizesse
as expectativas de todas as partes interessadas; que se julgava
capaz de atingir altos níveis de eficiência operacional e de
empregar a tecnologia para desenvolver inovações; e que as-
pirava seguir uma empresa mundial rentável em todas as suas
divisões. De lá para cá, a identidade da PPG permaneceu mais
ou menos inalterada. Uma iteração em 2006 citava os mes-
mos valores centrais e expressava similar aspiração, com algu-
ma alteração nas metas. Além disso, identificava um conjunto
mais farto de competências. Embora a carteira de negócios da
PPG tenha mudado, com revestimentos assumindo primazia
sobre o vidro na década de 2000, sua identidade resiste.

Segundo, os planos da PPG viraram documentos dinâmicos.
Mudam freqüentemente como resultado de avaliações da tec-
nologia conduzidas por equipes de executivos graduados e de
P&D; de exames da carteira de negócios no âmbito da matriz;
de sessões de brainstorming que levam executivos e funcioná-
rios a raciocinar de modo inovador; e do monitoramento de
mercados, tecnologias e questões regulatórias por suas três di-
visões de negócios. Executivos da PPG dizem que o processo
de planejamento é contínuo, com a empresa constantemente
identificando problemas e formulando respostas. A empresa
costuma traçar possíveis cenários e trabalhar no sentido de
criar o futuro que deseja. O quadro "Futuros possíveis na
PPG" mostra os cenários futuros que a empresa traçou em
2004 depois de tecer hipóteses sobre duas variáveis cruciais:
o custo da energia exigida por suas operações de manufatura
e a extensão da oportunidade para competir mundialmente
por meio da diferenciação. Quando estudaram os cenários, al-
tos executivos da PPG identificaram três tipos de medida que
trariam resultado nos quatro casos considerados:
• Enfatizar a excelência operacional por meio da eficiên-

cia de custos (adoção de técnicas de produção enxuta e
aprimoramento da logística) e da qualidade (emprego de
programas Six Sigma).

• Acentuar diferenciação por meio de inovações fundadas
em tecnologia e novos serviços que contemplem necessida-
des de clientes.



• Gerar caixa para sustentar iniciativas estratégicas, adminis-
trar a carteira de negócios e pagar dividendos.
Com uma análise de Pareto, a PPG identificou então os

20% de alternativas de estratégia que responderiam por 80%
do impacto a ser produzido pela aposta em todas elas. Desen-
volver uma tecnologia que reduzisse a escala mínima eficien-
te de suas instalações de produção, achavam os executivos,
seria uma medida crucial. Com essa redução na escala a PPG
acharia a saída para uma série de questões:
• Poderia entrar em países e regiões sem demanda suficiente

para sustentar a escala da tecnologia então empregada.
• Poderia reduzir a armazenagem e níveis de estoques, bem

como melhorar prazos de entrega graças à instalação de
fábricas mais próximas de clientes.

• Poderia utilizar menos energia em cada instalação e dis-
persar o consumo de energia.

• Poderia derrubar seus níveis de investimento.
• Iniciativas de redução da escala provavelmente fariam

surgir tecnologias mais novas, eficientes e confiáveis.
Obviamente, a PPG investiu pesado para desenvolver essa

tecnologia.
A abordagem da PPG à estratégia é abrangente, com as

diversas técnicas empregadas pela empresa reforçando umas
às outras e permitindo à PPG atacar os desafios capciosos
que enfrenta. Em parte como resultado, ainda que atue em

mercados altamente disputados, a PPG registrou faturamento
de US$ 11,2 bilhões em 2007 — 13% a mais do que em 2006
— e lucro líquido de US$ 834 milhões — ante US$ 711 milhões
em 2006.

Ao enfrentar um problema frustrante, seria bom que a em-
presa reconhecesse que o desafio talvez seja capcioso. Deixar
de negar o problema — e aceitá-lo — é importante. Sem isso,
a empresa seguirá usando processos convencionais e jamais
abordará satisfatoriamente seus desafios de estratégia. Ao
encarar os problemas que enfrenta com um novo olhar, um
executivo não deve ficar chocado por encontrar tanta coisa
perniciosa. "Os problemas fáceis já foram resolvidos. Proje-
tar sistemas é difícil porque não há consenso em torno da
definição do problema, que dirá da maneira de solucioná-lo",
escreveu Mary Poppendieck, guru do desenvolvimento do
software enxuto, em 2002. Isso vale para muitas atividades
empresariais hoje em dia.
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