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Estratégia, execução e inovação

nas organizações do século 21

Aprincipal causo mortis dos planos estratégicos está rela-
cionada à própria distância entre o planejamento e a exe-

cução ou, em outras palavras, entre o pensamento e a ação.
Gerentes funcionais organizados em feudos e colaboradores
despreparados não são capazes de compreender a estratégia
geral do negócio e não se apropriam de sua responsabilidade
individual na construção de objetivos comuns da organização.

Por que as organizações empre-
sariais fracassam em seus planos es-
tratégicos, muitos deles minuciosa-
mente estudados e elaborados? Não
se trata de uma pergunta de fácil
resposta; ao contrário, talvez seja es-
ta justamente a questão-chave - ou
o diferencial do sucesso dos empre-
endimentos de qualquer setor — em
um mundo que incorpora mudanças
tecnológicas, culturais em uma velo-

cidade assustadora, nunca antes vis-
ta na história econômica mundial.

Em seu livro Administrando em
Tempos de Grandes Mudanças, publica-
do em 1995, Peter Drucker afirmava
que "nossa mentalidade tradicional
sempre entendeu empresa como
uma entidade que compra barato e
vende caro. A nova abordagem defi-
ne a empresa como a organização
que adiciona valor e cria riqueza".

Desta maneira, independentemente
do seu posicionamento, sua cultura
organizacional ou seus processos
internos, uma organização sustentá-
vel na era do conhecimento neces-
sita de uma competência essencial:
inovação.

Isto ocorre porque, ao contrá-
rio da entidade "compra-barato-
e-vende-caro", que garantia a sua
sobrevivência apenas por meio do



controle de recursos escassos e
valiosos, a organização da era do
conhecimento reinventa continua-
mente suas competências a partir
de informações sobre mercados,
clientes e não clientes, e ainda de
novas tecnologias.

Neste contexto dinâmico, pode-se
perguntar: por que as organizações
precisam de uma estratégia? A res-
posta objetiva contempla três pila-
res essenciais:
• garantir sua sobrevivência

no médio e longo prazos;
• criar e consolidar vantagens

competitivas;
• obter retornos sistematicamen-

te superiores em relação aos
concorrentes.
Talvez por esses motivos, duran-

te o último trimestre de cada ano,
milhares de organizações debru-
çam-se sobre dados, projeções, pla-
nilhas e pesquisas para definirem
seus novos planos estratégicos e,
consequentemente, seu orçamento
e seus indicadores de desempenho
para o próximo período.

Mas, voltando então à questão
inicial, por que então as organiza-
ções continuam fracassando em
seus planos estratégicos? Em parte
pela incapacidade dos executivos
planejadores em antecipar o com-
portamento imprevisível de inúme-
ras variáveis de mercado e, neste
contexto, pela rigidez dos planos
em não permitir a adoção de estra-
tégias emergentes que respondam
rapidamente a sinais de mudança no
ambiente competitivo.

A principal causa mortis dos pla-
nos estratégicos, no entanto, está re-
lacionada à própria distância entre o
planejamento e a execução ou, em
outras palavras, entre o pensamento
e a ação. Gerentes funcionais orga-
nizados em feudos e colaboradores
despreparados nos mais diversos ní-
veis hierárquicos não são capazes de

compreender a estratégia geral do
negócio e, assim, não se apropriam
de sua responsabilidade individual
na construção de objetivos comuns
da organização.

Segundo Daniel Augusto Motta,
sócio e diretor executivo da BMI
Brazilian Management Institute,

"grandes organizações têm como
desafio primordial garantir a execu-
ção de seus planos estratégicos num
ambiente competitivo em constan-
te transformação. Neste contexto,
o desenvolvimento organizacional é
condição necessária ao processo de
construção de negócios sustentáveis,
comprometendo líderes de equipes
de alto desempenho e decodificando
os objetivos estratégicos em diretri-
zes assertivas para cada um dos co-
laboradores da empresa. Entretanto,
as organizações concentram sua
atenção nas etapas de pensamento
estratégico e de planejamento estra-
tégico, acreditando equivocadamen-
te que sua execução será facilmente
operacionalizada pelos gestores fun-
cionais e de negócios".

Antônio Dirceu de Miranda, só-
cio-fundador e diretor executivo da

BMI Brazilian Management Institute,
conclui que "as empresas não com-
preendem o nível de complexidade
tático-operacional que sustenta uma
execução estratégica bem-sucedida.
Administração do tempo, alocação
de recursos, definição de priorida-
des, comunicação e relacionamento
interpessoal são alguns dos fatores
intangíveis que podem garantir o su-
cesso ou determinar o fracasso de
um plano estratégico na dura reali-
dade do mundo dos negócios".

O diagnóstico do mestre Peter
Drucker, portanto, é preciso. Adicio-
nar valor e criar riqueza são condi-
ções básicas para as organizações
empresariais obterem sucesso. A su-
peração de paradigmas antigos implica,
porém, a compreensão de uma nova
realidade e, principalmente, a defini-
ção do "como fazer", muito mais que
o diagnóstico "sobre o que fazer".
Planos estratégicos são fundamentais,
mas, se permanecerem inatingíveis
ou simplesmente ininteligíveis, não se
sustentam, não funcionam, não levam
a lugar algum, são contraproducentes.
A execução do plano faz toda a dife-
rença, para o bem e para o mal.
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