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Até o começo deste ano, a fabricante de equipamentos para construção Terex tinha um 
problema: a complexidade de sua operação, resultado da aquisição de 50 empresas em todo o 
mundo nos últimos dez anos. Com o objetivo de alinhar todas as operações na busca por 
objetivos comuns, a companhia apresentou em janeiro um plano estratégico global para todo o 
grupo.  
 
As atividades da empresa, que em 2007 teve uma receita de US$ 9,1 bilhões, incluem desde a 
venda de usinas de asfalto até a produção de guindastes de 2 mil toneladas. A diversidade e o 
gigantismo foram duas das principais razões que levaram a organização a buscar uma maior 
uniformidade na gestão e na definição de objetivos.  
 
Segundo o presidente da Terex Latin America, André Freire, muitas das empresas adquiridas 
não têm atuação no continente. Por isso, foi necessário fazer uma análise das estratégias 
globais para identificar quais poderiam ser adotadas no mercado regional. "Desdobramos a 
estratégia global em métricas e ações adequadas à realidade da América Latina", conta.  
 
De acordo com Freire, a iniciativa gerou uma estratégia clara, com metas e métricas bem 
definidas, que orientam a ação da empresa no continente. O projeto tem ajudado até a política 
de remuneração da organização. "Ela era um pouco confusa, pois eram muitas empresas 
diferentes. Agora ficou mais fácil fazer a análise de remuneração", afirma, completando que, 
por enquanto, o sistema está sendo "calibrado". Quando estiver mais ajustado, a intenção é 
estabelecer, entre outras coisas, um programa de remuneração variável com base em métricas 
de desempenho pessoal e das equipes.  
 
Assim como a Terex, a maioria (80%) das empresas que atuam no Brasil desenvolve diretrizes 
de longo prazo. Porém, muitas ainda têm dificuldade em transformar a gestão estratégica em 
uma pauta contínua, na qual a tomada de decisões esteja conectada à estratégia corporativa. 
Essa é uma das conclusões do estudo Evolução da Gestão Estratégica nas Organizações 
Brasileiras - 2008, realizado pela consultoria de gestão estratégica 3GEN.  
 
Segundo o levantamento, do qual participaram 420 empresas, 60% das organizações já estão 
utilizando ou pretendem utilizar o mapa estratégico (ferramenta que mostra como a 
organização planeja alcançar os resultados almejados). Ao mesmo tempo, o estudo revela que 
há a tendência de subutilização dos modelo de gestão estratégica, como o balanced scorecard 
(BSC) e o gerenciamento pelas diretrizes. "Grande parte das empresas que desenvolvem um 
mapa estratégico não tem indicadores de desempenho desenvolvidos", destaca Roberto 
Campos Lima, sócio-diretor da 3GEN.  
 
O estudo indica que 37% das organizações que têm mapa estratégico não fazem reuniões de 
gestão estratégica. Outras 35%, apesar de realizarem tais reuniões, não as fazem de forma 
sistemática. Ou seja, mais de dois terços das organizações que acreditam ter um modelo de 
gestão estratégica adequada o subutilizam, ao deixar de fazer avaliações constantes de 
desempenho. "As empresas estão preocupadas em definir sua visão de futuro e diretrizes", 
analisa Lima. "Ao mesmo tempo, têm dificuldade de fazer com que esses elementos sejam 
efetivamente incorporados ao modo de administrar. Elas se preocupam com o longo prazo, 
mas têm uma gestão que parece de curto prazo."  
 
Em grande medida, isso explica parte da frustração de algumas organizações com a utilização 
de determinados modelos de gestão da estratégia: eles foram corretamente construídos, mas 
não implementados em sua plenitude. O resultado é que a iniciativa pode não gerar os 
resultados esperados. "Pelo menos um terço das empresas não tem um sistema de 
acompanhamento da estratégia", diz Lima. "Esse problema começa a se intensificar no 
momento em que as empresas não conseguem fazer reuniões de acompanhamento estratégico 
regularmente."  
 



Segundo Lima, uma empresa de tecnologia pode realizar esse tipo de encontro mensalmente. 
Já em organizações do setor público essa dinâmica mensal pode não fazer muito sentido. Ou 
seja, é preciso desenvolver um sistema adequado a cada realidade corporativa. Mas o fato é 
que um espaço para se discutir como a estratégia está evoluindo é sempre necessário.  
 
Mudança de paradigma  
 
O estudo também revelou dados importantes sobre a forma como ocorre a comunicação da 
estratégia dentro das empresas. Conforme a pesquisa, um número cada vez maior de 
organizações compartilha sua visão de longo prazo com todos os seus colaboradores. "É uma 
quebra de paradigma", observa Lima. "No passado, as empresas tinham resistência a divulgar 
suas estratégias. Diziam coisas como ‘isso é estratégico, por isso não comunico’. Logicamente, 
com isso os colaboradores não podiam executar o que a empresa planejava."  
 
Para ele, os gestores hoje sabem da importância de disseminar a estratégia na companhia. 
"Pelo menos em tese, os executivos abriram a cabeça em relação a esse importante tema, 
Porém, as decisões ainda não chegam aos colaboradores."  
 
Ao mesmo tempo, ainda é falha a disseminação das decisões tomadas no processo de gestão. 
Das organizações que têm mapa estratégico, 41% comunicam a estratégia, mas apenas 24% 
o fazem de modo sistemático. Porém, entre as empresas que não têm um mapa estratégico, 
apenas 2% comunicam sistematicamente suas estratégias.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 


