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Conduzindo para o

Uma ferramenta de educação de trânsito
pode ser usada para desenvolver uma
estratégia empresarial

[Kimball Bullington]

A
estratégia de planejamento é um

importante elemento na gestão da
qualidade, como evidenciado pelos
critérios do prêmio Malcolm

Baldrige National QualítyAward.

Um plano estratégico, que ajuda a reduzir a variação
relacionada com os possíveis resultados estratégicos,
deve ser o objetivo de qualquer organização.

Á estratégia c um plano de melhoria. Ela supõe

que você conhece o seu estado atual e tem uma visão
de futuro, tornando-se um caminho do estado atual
ao futuro. Porém, o desenvolvimento da estratégia

pode ser um processo frustrante. Como essa
frustração pode ser evitada? Um grupo que liderei há

vários anos foi incumbido de desenvolver uma

estratégia para o plano de base de suprimento da
nossa empresa. Para completar essa tarefa, nós

listamos a assistência de uma universidade conhecida

por sua pesquisa na gestão da cadeia de provisão. O
resultado foi confuso. O processo sugerido foi
complexo e aparentemente aleatório. Para aqueles de

nós que tiveram que implementar a estratégia,
aparentou ser simplesmente urna lista de sugestões

sem uma fonte óbvia ou estrutura.

Prova de direção
Partindo da idéia de que a estratégia segue um

caminho ou uma estrada, a resposta para este dilema

pode ser encontrada em um processo extremamente

usado na educação do motorista nos Estados Unidos.
Esse processo, conhecido como modelo de SIPDE,
inclui os seguintes passos:

- Scan - verificar (ou varrer ou buscar).
- Interpret - interpretar (ou identificar).

- Predict - Predizer/prever.

- Decide - Decidir.
- Execute - Executar.
Na educação do trânsito, o SIPDE é usado para

treinar um motorista a pensar proativamente. O

motorista examina o ambiente, olha a estrada à
frente, o lado da rodovia, outros automóveis, placas e,

usando os retrovisores, o trânsito atrás. O motorista
também examina o ambiente interno, olhando para

os indicadores do painel do carro, como as luzes de
advertência e nível de combustível, velocidade e

temperatura do motor.
Por exemplo, enquanto dirige em urna rua da

cidade, um motorista pode notar uma placa de

parada, onde carros estão estacionados ao lado da rua
e crianças estão brincando no jardim. Um movimenta

interrompe o exame, e o motorista interpreta o
movimento como uma bola q u e escapou das crianças
e está rolando pela rua. O motorista prevê que umal

criança irá segui-la. As crianças podem não entrar na;

rua, mas essa é apenas uma suposição segura.
O que o motorista deve fazer? O motorista pode.

- Manter a velocidade enquanto assiste a aparição;
da criança. st;
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- Segue devagar preparado para parar
repentinamente.

- Começa a frear imediatamente.

O condutor decide começar a frear

imediatamente. Optando por essa decisão, o
motorista executa a ação direcionando o seu pé fora

do acelerador c pressionando no pedal de freio.
Mas o que há de semelhante entre o processo de

educação de um condutor com o desenvolvimento de
urna estratégia empresarial? Tanto o processo de

S1PDE quanto a criação da estratégia envolvem
planejamento, apesar de que o processo de SIPDE

aborde extremamente o curto alcance de ambientes
internos, interpretando os dados coletados do exame,

prevendo quais dados irão reagir, decidindo entre
cursos alternativos de ação e executando as ações. O

mesmo é verdadeiro para a criação da estratégia.
Um benefício de usar um modelo como o SIPDE

é que ele é simples, fácil de lembrar e comunicar, e já

é uma parte da cultura comum para algumas
medidas. Mas como o processo pode ser usado para

criar estratégia?

Sim, nós verificamos
A verificação é um típico componente do

desenvolvimento de uma estratégia clássica. Inclui
exames internos de análises de forças e fraquezas,

oportunidades e ameaças (SWOT). A verificação
inclui avaliações objetivas e subjetivas, mas quanto

melhor forem os dados que essa verificação puder
capturar, maior será a confiança nas avaliações

posteriores e na direção estratégica.
As verificações internas avaliam o desempenho

organizacional conforme indicado pelas principais
medidas de desempenho que a empresa enxerga

como estratégicas. Essas medidas podem focar para

as medidas de performance do produto (como custo,
qualidade e entrega) e o processo de medição (como

quanto tempo vai levar, taxa de inovação e o
movimento de empregados).

As verificações internas também analisam a

estratégia passada, a performance para planejar, missão
e visão, assim como as questões humanas, tais corno

estrutura organizacional e pessoal atual e planejada.
O desempenho da produção, a performance do

processo e a saúde da organização devem ser

avaliados na verificação. A palavra'1 verificar" significa

jque você está analisando medida por medida para
encontrar pistas sobre o que é importante. A maioria

dos dados deve conter algumas informações. Nós
estamos procurando por algo que estimule a ação.

Vamos voltar aos exemplos de direção. É comum
uma ocorrência especial no ambiente atrair a nossa
completa atenção. Isso é um perigo. Nós devemos notar

o que é excepcional e prestar atenção adequadamente,

mas não deixar com que isso tome o nosso foco.

Recentemente, estava dirigindo próximo à minha
casa quando notei que havia uma senhora
sinalizando para mim. Reduzi a velocidade e a vi se

aproximar, querendo saber qual era o problema.
Assim que ela se aproximou, me dei conta de que ela

não estava sinalizando para mim. Ainda em tempo
olhei para longe para evitar bater cm um casal de
idosos que vagava pela rua. O meu foco na senhora

correndo pela rua foi natural, mas continuar a
verificar o todo teria sido mais seguro.

E natural para uma sessão estratégica focar nas

questões urgentes ou difíceis, mas é melhor continuar
a verificação após observar uma medida significativa.

A incapacidade de seguir analisando pode resultar em

um plano sem visão - provavelmente catastrófico.

Uma recente sessão estratégica corn uma
empresa de treinamento focou na futura restituição
de seu investimento inicial. Isso é compreensível,
mas a estratégia deve também, em tempo, olhar

além deste ponto crucial.
Avaliações externas incluem clientes, fornecedores,

concorrência e ambiente competitivo (candidatos
potenciais e substitutos). Algumas pessoas usam o

acrônimo PEST para verificações que incluam fatores

políticos, ambientais, socioculturais e tecnológicos. As

análises PEST podem ser externas ou internas, mesmo
que elas sejam mais usadas para avaliar fatores externos.

Analisar os clientes freqüentemente inclui
garantia de retorno, críticas e levantamento de dados.
Esses dados são muitas vezes incompletos ou
apresentam um indicador a menos. As análises de

fornecedores geralmente focam na performance de

dados relacionados a custo, qualidade, entrega e

tempo necessário, embora essas verificações também
possam incluir número de fornecedores, localização
geográfica e capacidades dos fornecedores. Obter a

evidência sólida de sua própria performance como

um cliente de seus fornecedores é difícil.
Avaliar os concorrentes também pode ser

desafiador. Alguns dados da indústria podern estar

disponíveis. Algumas informações, tais como preço e
composição do produto oferecido, podem estar
publicamente disponíveis. A engenharia oposta é

muitas vezes possível para fornecer critérios sobre

custo, desenho e processos usados pela concorrência.
A empresa de treinamento usada no exemplo

www.banasqualidEide.com.br • Maio • 2009 • 11



PROGRESS

anterior sabe alguns dos possíveis concorrentes, porque
os concorrentes também são clientes atuais. Outros

potenciais concorrentes incluem empresas de

consultoria. Não é raro para os concorrentes das grandes
organizações serem seus fornecedores e clientes.

Aberto à interpretação
Os dados são interpretados em um contexto. Para o

desenvolvimento estratégico, o contexto pode incluir

uma estratégia prévia: o custo tem sido focado ou tem
sido encarado como um diferenciador? A estratégia de

marketing influenciou nas vendas como esperado?

Essa fase é algumas vezes referida como
"identificar". Identificar o que mudou ou o que não

mudou, mas deveria. O diagrama de Pareto pode ser
usado para interpretar dados defeituosos, organizando-

os em ordem decrescente de acordo com a causa. As
ferramentas de avaliação de hipóteses ajudam na

interpretação dos dados por meio da classificação deles
como pertencentes à mesma ou diferente distribuição.

Essas medidas se modificaram ou não? Pontos fora
de controle ern um gráfico indicam a presença de

causas designáveis e são interpretados diferentemente
de uma variação aleatória, Esse tipo de mudança

demanda que algumas ações sejam tomadas, embora

aquela ação possa ser a nível operacional, não
estratégico. Nós sempre pensamos em pontos fora de

controle como surpresas desagradáveis, mas elas
podem ser agradáveis (um aumento em vendas ou
redução de variação, por exemplo).

A bola rolando pela rua é um exemplo de análise

que detecta uma mudança e uma interpretação que
pode indicar que a mudança é importante. Nós

podemos ver mudanças inesperadas ern custo,
qualidade, vendas, satisfação dos clientes ou algum

número de medição.
Algumas vezes nós não detectamos a mudança,

o que também é significante. Um piloto de urna
companhia aérea, voando com o avião pelas nuvens

em uma aproximação de um instrumento de pouso,
examina a sua volta à procura da pista ou de um

obstáculo. Se ele continua a enxergar nuvens, ele
poderá abortar o pouso. No mundo dos negócios,
uma promoção comercial deve resultar em

melhoria nas vendas. A ausência de mudanças nas
vendas é um problema.

Efeito previsível
As previsões são também dependentes do

contexto. Uma bola rolando através de uma estrada
interestadual não tem o mesmo resultado que urna

bola rolando em uma rua residencial com crianças
próximas. Em urna estrada interestadual, nós
podemos prever se o nosso automóvel irá ou não

bater na bola. As conseqüências desse impacto são
significativamente diferentes de uma previsão que

uma criança irá atravessar a avenida e bater no carro.
Nem todos os desvios de uma performance

desejada demandam atenção estratégica. Na fase
de previsão, a tarefa é avaliar a futura

importância dos sinais observados no estágio de
análise e é desejado colocá-los no contexto

correto na fase de explicação.

Gráficos de controle permitem previsões. Se os
processos estão em um estado de controle

estatístico, eles são estáveis e previsíveis dentro de
limites. A situação atual não irá mudar sem uma

intervenção se o processo está dentro de um
controle estatístico. Um gráfico de controle estável

de tempo de produção indica limites inferiores e
superiores nas expectativas de capacidade. Se mais

capacidade é necessária ao que o sistema está
capacitado a produzir, então o processo deve ser

melhorado ou mais competência deve ser acrescida.'
A análise sensitiva é utilizada para colocar limites-

nas previsões, geralmente de causa financeira. As
análises sensitivas, combinadas com as análises do

valor presente, podem ser usadas para criar valores
esperados de projetos de investimento de capital.

A análise dos modos e efeitos das falhas do
processo (failure mode effects analyses - EMEA, em

inglês) e os processos similares, como a análise do
modo de efeito dos potenciais fracassos ou modo de

fracasso e análise crítica, são usados para fazer

previsões. A produção proveniente do uso dessas
ferramentas é um risco prioritário. Essas são previsõe

da combinação entre severidade, probabilidade de
ocorrência e probabilidade de detecção de vários

modos de fracasso e seus resultados.

Algumas empresas usam a FMEA somente corna
um instrumento de confiança de produto. Outros a
utilizam para produtos e processos, incluindo

superprocessos, como aqueles que envolvem
fornecedores especializados.

Diagramas de causa e efeito são ferramentas
qualitativas para prever quais causas criam um efeito

desejado ou indesejado. Selecionar as causas
apropriadas leva a respostas apropriadas. Os
diagramas de causa e efeito são freqüentemente

usados para solucionar problemas, mas eles também
podem ser usados para organizar os esforços para
criar resultados positivos, como mostrado na figura
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O diagrama representa o resultado de urna estrutura
de brainstorrn de possíveis causas de colapso do
serviço. As causas em vermelho são aquelas
consideradas como rnais importantes.

Condições que não são previstas para serem de
fato significantes podem ser identificadas como
estatisticamente significantes. Condições que são de
significância útil podem não ser estratégicas ou
podem não ser previstas para permanecer. Devem ser
tratadas as condições previstas a apresentarem

l significado prático, estratégico e persistente. A última
[fase do estágio de previsão é de planejar que as
respostas podem ser utilizadas para enfrentar os
impactos do presente ou das condições futuras.

Tempo de decisão
Assim que você nota um movimento, interprcte-o

corno uma bola rolando pela rua e preveja urna
criança seguindo-a - você deve resolver isso no curso
da ação. O desenvolvimento da estratégia exige que
você trabalhe em alguns dados e decida a não
trabalhar em outros. Peter Drucker notou que a
posterioridade é mais importante do que a

priorizacão. O que você coloca atrás de você? O que
você opta por não fazer?1 '

Uma decisão de tentativa intensa é fatal para
alguns planos estratégicos. A empresa de treinamento
gostaria de expandir e oferecer serviços ern outros
estados, mas a diluição de esforços focados no
processo de melhoria pode provar ser desastroso para
a organização nesse momento. O aumento potencial
do mercado pode não ser uma área atualmente
abordada pela organização.

As respostas estratégicas são dirigidas pelos dados
e moderadas pela disponibilidade de fontes atuais e
futuras. As respostas aos dados não apoiados por
recursos são sonhos, não planos. O software de
projeto de gestão inclui ferramentas para administrar
não somente efeitos estratégicos (projetos e tarefas),
mas também recursos.

A combinação das decisões entre tarefa e recurso
resulta em decisões com níveis adequados de reação.
A combinação de tarefas, recursos e níveis conduz a
criação de objetivos agendados, estratégias e métodos
- o coração da estratégia. Em alguns casos, o processo
estratégico pode conduzir a decisões relativas à
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missão e visão. Mas as decisões estratégicas devem

ser mensuradas. O que constituiria o sucesso? Se as
medidas não podem ser identificadas, as decisões

devem ser desafiadas.

Realize
Uma vez que você decida parar depois de prever

que uma criança irá atravessar à sua frente, a fase de

execução é automática. A execução está longe de ser
automática na grande parte das empresas, mas às

vezes é isolada do processo de planejamento da
estratégia real, com a exceção de uma revisão de

prévia de um ano. Isso é um erro. O plano deve
incluir significados de assegurar a sua execução e suas

revisões periódicas.
Algumas revisões anuais podem ser efetivas. Se a

revisão incluir punição em caso de fracasso ou
recompensa no caso de sucesso, isso pode então agir

como um motivador durante o ano. Devem ser

planejadas oportunidades para garantir progresso,
talvez mensalmente ou trimestralmente, porém mais
assíduas do que anualmente. Essas revisões podem

ser dirigidas mais abaixo na organização.

SIPDE em ação
O modelo SIPDE fornece uma estrutura simples e

familiar para a construção de um processo de

planejamento de estratégia. O modelo SIPDE cm
ação se parece com esse:

- Scan -Verifique - Coletar dados e revisar
fatores internos e externos. Ferramentas: análises

SWOT e PEST, análise de forças competitivas e
medidas-chave de desempenho.

- Interpret - Interprete - O que está mudando? O
que não está mudando e deveria? Quais fatores são

de significância estatística? Ferramentas: Prova de

hipótese, diagrama de Pareto e gráfico de controle.

- Predict - Prediga - Quais fatores serão de
práticas significativas no futuro? Qual é o maior

risco? Qual é a maior recompensa? Ferramentas:
Análise do valor atual e gráficos de controle.

- Decide - Decida - Quais fatores decidiremos que
não vamos trabalhar? Qual será a resposta estratégica

para os principais fatores acionáveis? Ferramentas:
Plano estratégico escrito e análise de árvore de decisão.

-Execute - Realize - Coloque o plano em ação,
dirigindo-o por toda a organização para seus efeitos

diários. Ferramentas: objetivos pessoais.
Eu tenho usado o processo SIPDE para criar

estratégia para uma base experimental para urna
pequena organização sem fins lucrativos. A resposta

inicial tem sido favorável. Os participantes entendem
o processo e entusiasticamente compartilham na

criação da estratégia, m
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