


com cenários de base, de alta e de
baixa. Os estrategistas agora en-
caram a época mais incerta de sua
carreira e estão criando cenários
de desastre que eram impensáveis
até pouco tempo atrás e fazendo da
mera preservação do caixa parte de
seu planejamento.

Esses profissionais se esforçam
para evitar os erros óbvios, como o
de fazer os planos da maneira usual
ou o de eliminar atividades essen-
ciais para o desenvolvimento de es-
tratégias, quando não o próprio pla-
nejamento estratégico. Apesar disso,
há um temor real de que as priori-
dades apontadas no planejamento
anual não atendam às demandas do
atual ambiente tumultuado.

O estudo é de Renée Dye, consul-
tor da McKinsey no escritório de
Atlanta, Estados Unidos, Patrick
Viguerie. Diretor também sediado
em Atlanta, e Olivier Sibony, dire-
tor no escritório de Paris.

Então, faz sentido planejar?
Sim, mais do que nunca. Estamos
em águas desconhecidas e nin-
guém possui um mapa claro para
navegá-las. O planejamento de
cenários, técnica já bem estabe-

• É obrigatório lembrar que o foco
em cenários novos ou surpreenden-
tes não pode obscurecer tendências
relevantes de longo prazo nem des-
valorizar estratégias importantes já
existentes.

O PLANEJAMENTO MUDA EM TRÊS ASPECTOS: DEVE
CONSIDERAR MAIS VARIÁVEIS DO QUE ANTES, ENFATIZAR
MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO, E NÃO PERMITIR QUE
O FOCO EM SURPRESAS ESCONDA O QUE É RELEVANTE

lecida para enfrentar a incerteza,
desempenha papel fundamental
nesse contexto. E a execução bem-
-sucedida, de sua parte, nunca foi
tão desafiadora. O que muda? Três
questões principais:

• É preciso alcançar maior realismo,
levando em consideração mais variá-
veis no processo de planejamento e
envolvendo nele maior número de
tomadores de decisão do que se fazia
no passado.

• Deve-se dar maior ênfase ao moni-
toramento e à mensuração, a única
forma de reconhecer quando mu-
danças de condições exigem ajustes
estratégicos.

MAIOR REALISMO
Em um ambiente altamente incer-
to, as vantagens do planejamento
de cenários são claras: uma vez que
nenhuma base pode ser considera-
da provável, é necessário desenvol-
ver planos segundo o pressuposto
de que diferentes futuros são pos-
síveis e concentrar as atenções nos
fatores de incerteza.

Esse ambiente incerto complica
os esforços para a construção de
cenários: o número de variáveis
na mesa -e a amplitude dos resul-
tados plausíveis- explodiu no ano
passado. Veja, por exemplo, a situa-
ção de dificuldade de um fornece-
dor industrial que não apenas está
fortemente exposto aos mercados

o que diz respeito ao
planejamento estra-
tégico, vão longe os
dias dos exercícios
lineares de extrapo-
lação de tendências,



imobiliários residencial e comer-
cial, como possui muitos clientes
governamentais. Para essa empre-
sa, as incertezas cruciais incluem
a direção para a qual caminharão
os mercados de crédito corporati-
vo e pessoal, o preço das casas, as
receitas com impostos e os gastos
dos governos. Resultados diferen-
tes para cada uma dessas variáveis
produzem caminhos muito distintos
para o negócio. Uma vez que o co-
ração do planejamento de cenários
-elaborar certo número de estra-
tégias para resultados diferentes-
se tornou significativamente mais
complexo, os estrategistas devem se
preparar para um processo de cap-
tação, compilação de informações e
exploração de possibilidades mais
exigente -e também para o velho e
bom pensamento analítico.

Executivos sêniores de fora do
grupo de planejamento estratégico

MONITORAMENTO E
MENSURAÇÃO INTENSIVOS
Dependendo de como os aconteci-
mentos se desdobrarem, o fornece-
dor industrial mencionado poderá
tomar direções radicalmente dis-
tintas. Se os mercados imobiliários
comercial e residencial se estabili-
zarem, haverá redução das vendas
para esses canais até que a econo-
mia reaja, mas o modelo de negócio
permanecerá fundamentalmente o
mesmo. Se piorarem ainda mais, o
grosso da oportunidade de mercado
da empresa, pelo menos no futuro
próximo, dependerá de investimen-
tos de infraestrutura estimulados
por gastos do governo. Nesse caso,
ela precisará realocar seus recursos
para negócios voltados para o gover-
no e se concentrar em maximizar as
vendas nesse setor.

A estratégia da empresa, em resu-
mo, deve levar em conta muito mais

EXECUTIVOS SÊNIORES DE FORA DO GRUPO DE
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TENDEM A ACHAR CONFUSAS
A DIVERSIDADE E A COMPLEXIDADE DOS TEMPOS INCERTOS.
É PRECISO ENVOLVÊ-LOS DESDE CEDO

-mesmo aqueles acostumados ao
processo- tendem a achar confusas
a diversidade e a complexidade dos
cenários destes tempos incertos. É
fundamental, por isso, envolver tais
executivos no processo desde cedo.
O pontapé inicial, por exemplo,
pode ser a realização de um exercí-
cio de desenvolvimento de cenários
com toda a equipe sênior.

Da mesma forma, na medida em
que o processo de revisão das uni-
dades de negócios está em anda-
mento, a empresa pode avaliar as
ameaças que enfrenta e a resposta
estratégica coletiva para elas con-
vidando executivos de várias divi-
sões para participar das diversas
etapas, em vez de realizar eventos
exclusivos entre a equipe sênior
e o líder de cada unidade indivi-
dualmente.

as contingências do que até recen-
temente. Uma vez que a eficácia de
tal estratégia depende da capacidade
da organização de se adaptar rapida-
mente assim que a névoa começar a
subir, os gestores têm de identificar e
monitorar intensivamente indicado-
res-chave que apontem para o cená-
rio que se desdobrará. Para o forne-
cedor industrial de nosso exemplo,
alguns dos indicadores mais impor-
tantes são as vendas de casas novas
e usadas, o número de imóveis que
voltam às mãos dos bancos por falta
de pagamento, as taxas de juros das
hipotecas, as novas construções e os
anúncios de projetos governamen-
tais prestes a sair do papel.

É claro que os executivos da em-
presa sempre acompanharam esses
indicadores, mas o processo de pla-
nejamento estratégico normalmente

despreza suas potenciais variações
ao adotar previsões de crescimento
médio do mercado. Dada a alta in-
certeza dos dias atuais, entretanto,
o grupo de estratégia decompôs a
previsão média em seus elementos
individuais para que os resultados
possíveis para cada um dos indica-
dores ficassem mais transparentes
e para monitorá-los de modo mais
detalhado.

Não há ocasião melhor do que o
processo de planejamento estraté-
gico para ajustar esses indicadores,
medida que também pode ajudar as
empresas a tomar decisões de exe-
cução de orçamento em tempo real.
Isso é fundamental, porque não faz
sentido estabelecer a alocação de
orçamento de cada unidade opera-
cional no começo do ano fiscal se o
caixa está apertado e os executivos
esperam distribuir os recursos finan-
ceiros cuidadosamente à medida que
os planos se tornam menos incertos.
O que as empresas precisam agora
é de um processo de alocação de re-
cursos dinâmico, baseado no princí-
pio de "receber conforme se avança",
que preserve o caixa e estimule a
adesão ao mapa estratégico desenha-
do no planejamento de cenários.

O processo de planejamento des-
tes tempos incertos deve também
gerar planos específicos para moni-
torar o desempenho de fornecedo-
res, clientes e concorrentes. Como
vimos no início da crise financeira
global, as mais enraizadas compa-
nhias podem mergulhar em proble-
mas financeiros numa velocidade
estonteante. A análise precoce dos
dados contribui para que as em-
presas reconheçam quando devem
negociar contratos de fornecimento
mais favoráveis, listar alternativas
para fornecedores em risco, ofere-
cer condições de crédito melhores
para clientes cruciais, acelerar o
mapeamento daqueles que já estão
fraquejando, levantar, ao menos em
parte, concorrentes vulneráveis.

Indicadores de estresse incluem
sinais tão familiares quanto contas
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pagas com atraso, taxas de endivi-
damento reduzidas, significativo de-
clínio no preço das ações, atraso do
estoque ou ainda baixa qualidade de
bens e materiais. Esses sinais, todos
familiares para os gestores da área
de operações, são geralmente en-
frentados de forma costumeira, mas
não no processo de planejamento es-
tratégico. Nestes tempos incertos, as
coisas são diferentes.

OLHAR ALÉM DA CRISE
Dada a amplitude das mudanças
econômicas em andamento, a tenta-
ção para muitos estrategistas será a
da paralisia diante da crise. Isso é um
erro por pelo menos duas razões:

1. Mesmo devastadora, a atual desa-
celeração não pode reverter tendên-
cias fundamentais de mercado, como
o envelhecimento dos consumidores
na Europa e nos Estados Unidos ou
o contínuo desenvolvimento econô-
mico de Brasil, China, índia e Rússia.
Essas tendências continuarão a criar
oportunidades estratégicas e amea-
ças. Os gestores devem concentrar
seu olhar -e seus recursos- nessas
tendências, independentemente do
que aconteça.

2. Os responsáveis pelo planejamento
que se fixarem apenas nos aconteci-
mentos econômicos atuais correm o

risco de ignorar uma responsabilida-
de central: avaliar a eficácia das atuais
estratégias. Embora a crise possa for-
çar as empresas a suspender ou redi-
recionar algumas delas, outras per-
manecerão relevantes, mesmo com
a mudança no ambiente econômico.
O momento do planejamento nes-
tes tempos incertos é para estimular
os executivos a escolher quais estra-
tégias em curso foram favorecidas,
afetadas ou simplesmente destruídas
pela crise, e garantir que haja um sis-
tema e métricas para acompanhar seu
desempenho. Embora tudo isso possa

operacionais, lançamento de produ-
tos de cafeteria e opções saudáveis no
cardápio. Gestores de todos os setores
podem aprender lições valiosas com
os esforços da empresa para se be-
neficiar das circunstâncias atuais ao
mesmo tempo que seguem as estra-
tégias de longo prazo e as tendências
subjacentes (como o crescimento da
procura por uma vida saudável) que
elas refletem.

SEM ANSIEDADE NEM FUTILIDADE
O processo de planejamento estraté-
gico destes tempos incertos não pode

EMBORA A CRISE POSSA FORÇAR AS EMPRESAS
A SUSPENDER OU REDIRECIONAR ALGUMAS
ESTRATÉGIAS, OUTRAS PERMANECERÃO
RELEVANTES. DEVE-SE TER ISSO EM MENTE

soar como senso comum, a incerteza
extrema faz com que sejam pontos fa-
cilmente ignoráveis.

Uma empresa que está conseguin-
do manter seu caminho, por exemplo,
é o McDonald's, que lucrou com a
desaceleração da economia devido a
seu cardápio de preço baixo e registra
o crescimento mais robusto de ven-
das em muitos anos. Seus executivos
sêniores permanecem focados nas
estratégias de longo prazo, que en-
volvem renovação das lojas, reformas

ser nem um exercício de ansiedade,
nem de futilidade. Desenvolver ce-
nários com grande nível de detalhe,
monitorar -e medir- a execução das
estratégias de forma mais rigorosa e
permanecer focado no longo prazo
ajudará os estrategistas a aumentar
as chances de criar planos que pos-
sam levar sua empresa a atravessar a
turbulência. 
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