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stá surgindo um novo ca-

pítulo na história da ges-

tão empresarial: o Office

of Strategic Management

(OSM). Essa disciplina de gestão

foi identificada recentemente pe-

los criadores do Balanced Score-

card, David Norton e Robert Ka-

plan em organizações focadas para

a estratégia e que aplicam os no-

vos conceitos de governança cor-

porativa. Como o objetivo das em-

presas é garantir que os ativos se-

jam "tangibilizados" ao longo do

tempo, ou seja, que a empresa crie

e retenha valor de mercado, mais

que a formulação, mas a correta

implementação de uma estratégia

é o que leva a resultados positivos.

A gestão dos processos estraté-

gicos visa focar gerencialmente, de

forma deliberada, contínua, siste-

mática e organizada para desenvol-

ver, alavancar e garantir a correta

implementação das estratégias se-

lecionadas. Muitas vezes a concep-

ção e aplicação da estratégia ficam

a cargo do fundador do negócio e



dentro de sua cabeça. Isso traz certos riscos para a continuidade
do negócio e nem sempre a empresa é comunicada dos planos e
não entende para onde cada um deve remar.

Com mais abertura de capital e gestão profissionalizada, como
garantir a geração e continuidade de estratégias vencedoras? Não se
pode mais deixar os processos'estratégicos nas mãos e na cabeça de
uma só pessoa. A revista Fortune apontou numa pesquisa de 2003
que "menos de 10% das estratégias formuladas são executadas efi-
cazmente!", outra pesquisa mostra que 85% dos executivos gastam
menos de l hora por mês discutindo estratégia!

É fácil então entendermos o quanto é importante se ter uma
coerência estratégica - fazermos o que planejamos! - e que to-
dos compreendam e valorizem isso. Assim como obter resulta-
dos positivos de um BSC dependem 50% de formular, comuni-
car e implementar com coerência um processo estruturado de
gestão estratégica, os outros 50% estão por conta da efetiva

gestão desse processo.
Já vimos algumas mudanças organizacionais derivadas de on-

das de gestão, como movimento de desenvolvimento da filosofia da
qualidade, cujos processos e metodologias acabaram por demandar

a criação de uma área específica da qualidade na maioria das em-
presas, que garante que todos abracem a causa da qualidade. Outra
estruturação importante ocorreu na área de sistemas e infra-estrutu-
ra tecnológica, cujo departamento de TI está se transformando em
área de tecnologia do negócio!

Agora com a evolução natural do conhecimento em áreas do
desenvolvimento estratégico, faz-se necessária uma área com atri-
buições inerentes ao processo estratégico. Podemos observar que
muitas empresas alocam significativos recursos financeiros na im-
plementação de sofisticados sistemas para compilação de informa-
ções a partir de bancos de dados, cujo processo é chamado de "busi-
ness inteligence" ou "business warehousing" (BW).

Complexos softwares rodam a partir de sistemas integrados
(ERPs) para fornecer respostas a perguntas estratégicas, ou sim-
plesmente para apurar indicadores de desempenho que servirão
para o comandante da empresa pilotar o negócio. Mas com tudo
isso, não existe a preocupação de se direcionar recursos huma-
nos na dimensão que o desafio estratégico requer. Não que os
profissionais envolvidos não estejam capacitados em suas áreas
específicas, mas a gestão da estratégia exige uma variedade de
conhecimentos em processos, qualidade, estratégia e mudanças
que é difícil de reunir.

O diretor de estratégia
O profissional a cargo dessa missão, o Strategic Management

Officer (SMO) é o responsável por garantir que o processo de ges-
tão da estratégia seja executado conforme planejado. Isso não signi-
fica que a estratégia seja perfeita, mas que sua implementação se
dará conforme um processo estruturado e sob controle.

O processo de gestão da estratégia vai desde a elaboração do

plano estratégico, normalmente elaborado pelo board da empre-
sa, a construção do balanced scorecard (ou outro método), os des-
dobramentos de projetos, planos e metas até a implantação e
acompanhamento dessas etapas. Tudo isso normalmente é reali-
zado anualmente com um horizonte de três a cinco anos. Muito
bom, mas normalmente também o processo "patina" durante o
resto do ano, e as reuniões ditas de estratégia acabam por torna-
rem-se reuniões de apuração de resultados do passado e muro de
lamentações e acusações.

O conceito justamente é compartilhar a responsabilidade do
board com alguém dedicado a promover e assegurar que o proces-
so transcorra como planejado, e que os ciclos de gestão da estraté-
gia sejam cumpridos e revisitados conforme acordado entre todos.
Esse é o SMO.

Na estrutura organizacional, normalmente o SMO reporta-se di-
retamente a presidência, é tido como par dos outros diretores, e vis-
to como um facilitador e integrador da gestão da estratégia. O per-
fil do SMO como já dito, é de alguém que tenha a visão clara de
resultados, que conheça o processo, ferramentas da qualidade e que
esteja à frente do processo de mudança (lembrem-se de que quando
se fala de estratégia se fala de mudança!).

As principais atribuições do SMO são:
• garantir a execução do processo de gestão da estratégia, dentro

de uma governança corporativa;
• realizar o desenvolvimento do balanced scorecard e seus indi-

cadores;
• promover a comunicação e coordenar a gestão de mudanças;
• monitorar e reportar o desempenho conforme o BSC;
• coordenar as reuniões de gestão e realinhamento estratégico;
• identificar e disseminar metodologias e melhores práticas na

área;
• incentivar, centralizar e priorizar as iniciativas estratégicas e
• priorizar e acompanhar os projetos demandados para execução

da estratégia.
Hoje as empresas estão cada vez mais voltadas para os con-

ceitos de eficácia de suas estruturas funcionais (lean and clean
organization), então por que criar uma área de OSM somente
para tratar da estratégia e não deixar isso com a diretoria? É
uma questão de escolha. Com um responsável pelo processo
completo, a diretoria dirige seu foco de atuação em seu campo,
sendo acionada e coordenada por uma área de estratégia. Por-
tanto, o OSM é uma opção para gestão do processo estratégico,
cuja função primeira é garantir que o ciclo do processo seja
sempre executado, e essa área ou função é tão importante e re-
levante quanto à própria formulação de uma estratégia de su-
cesso para o negócio.
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