funcionar, que tal considerar a possibilidade de que
a teoria esteja errada?
Analisemos a tese da brilhante estratégia pessimamente executada. Se uma estratégia produz resultados insatisfatórios, como afirmar que é brilhante?
É, sem dúvida, uma definição estranha de brilho. o
propósito de uma estratégia é trazer resultados positivos, o que a estratégia em questão não fez — e ainda
assim era brilhante? Em que outra arena chamamos
de brilhante algo que falhou estrondosamente em
sua única investida? Uma peça de teatro "brilhante"
que sai de cartaz depois de uma semana? Uma campanha política "brilhante" que resulta na vitória do
outro candidato? Se formos pensar, temos de aceitar
que a única estratégia que pode legitimamente ser
chamada de brilhante é aquela cujos resultados são
exemplares. Uma estratégia que não produz um bom
resultado é simplesmente um fracasso.
Como espero mostrar nas páginas seguintes, a
tese de que é preciso escolher entre uma estratégia
medíocre bem executada e uma estratégia brilhante
mal executada é profundamente falha — um conceito estreito, inútil e repleto de conseqüências negativas indesejadas. A boa notícia é que, se mudarmos
a maneira de pensar sobre o problema da estratégia
versus execução, o resultado pode ser outro.
Para começar, vejamos as conseqüências da visão
reinante da estratégia.

Uma analogia equivocada
Segundo o dogma vigente, a estratégia é reduto de
altos dirigentes — que a formulam, em geral com a
ajuda de consultores externos, e entregam sua execução ao restante da organização. Para a compreensão
desse processo, é comum fazermos uma analogia com
o corpo humano. O cérebro (a alta diretoria) pensa e
decide. Já o corpo (a organização) faz o que o cérebro
manda. Toda ação bem-sucedida é composta de dois
elementos distintos: a formulação no cérebro e a execução pelo corpo. Na fase da formulação, o cérebro
decide: "Agora, vou pegar esse garfo". Na fase seguinte, da implementação, a mão obedientemente pega o
garfo. A mão não decide — simplesmente age. O fluxo
é unidirecional, do cérebro que formula para a mão

Embora muitos achem
que estratégia e execução são coisas distintas,
essa suposição é falha.
A tese de que uma estratégia pode ser brilhante e sua execução
ruim é simplesmente
errada.

A metáfora que acompanha
essa idéia é a do corpo humano, com o cérebro como a instância que "decide" e o corpo
como a que "faz". Traduzindo
para o ambiente de trabalho,
o executivo no topo dita a estratégia e espera que todos
abaixo dele a coloquem mecanicamente em prática.

Uma comparação melhor seria
com um rio no qual as decisões fluem da nascente para
a foz. Numa empresa, a alta
administração toma decisões
mais amplas e abstratas rio
acima, enquanto o pessoal
correnteza abaixo é aparelhado para fazer escolhas
condizentes com a situação
em pauta. Isso produz clientes
mais contentes e funcionários
mais satisfeitos.

Para realmente viabilizar decisões individuais, os superiores
devem estabelecer um contexto geral para quem vem abaixo. Isso feito, cabe ao pessoal
usar o bom senso para tomar
as melhores decisões possíveis. Quem está no topo pode
ajudar de quatro maneiras esboçadas pelo autor.

Depois de um tempo, chamei Mary de lado e perque implementa. A mão vira um "agente sem voz".
Um neurocientista talvez implique com essa guntei sobre a abordagem. "Cada cliente se encaixa em
simplificação de cérebro e corpo (e com a verdadeira um de três perfis gerais", explicou. "Há aqueles que
ordem da operação entre eles). É, contudo, uma boa não gostam de lidar com o banco. Querem entrar, fadescrição do modelo reinante da estratégia organiza- zer o depósito ou a transferência e sair rapidinho. Querem que eu seja simpática, mas faça a transação o mais
cional: estratégia é decidir; execução é fazer.
Para deixar isso mais concreto, peguemos o exem- depressa possível. Se eu tentasse dar algum conselho
plo de um grande banco comercial. O presidente e financeiro a eles, ouviria um 'isso não é sua função'."
sua equipe formulam uma estratégia de clientes. Es"Um segundo tipo de cliente é aquele que não está
sa estratégia é repassada às agências do banco, onde interessado em ser meu amigo, mas me enxerga coé executada diariamente pelo pessoal que atende a mo sua gerente financeira pessoal. Esse cliente quer
clientela. Esses funcionários são os agentes sem voz. que eu fique de olho em todas as suas contas." Aqui,
Seguem um manual que diz como tratar o cliente, Mary abriu uma gaveta e apontou para uma série de
como processar transações, que produtos promover pequenas fichas de papel. "Para esses clientes, faço
e como vendê-los. A difícil tarefa de tomar todas es- essas fichinhas. Assim, fico a par da situação de tosas decisões é deixada aos superiores. O pessoal na das as suas contas e posso dar conselhos específicos
linha de frente não precisa decidir nada — só fazer.
— pois é isso que querem de mim. Se eu perguntasse
Vejamos, agora, uma experiência que vivi ao tra- como vão os filhos ou como foi a cirurgia de quadril,
balhar com um grande banco comercial no início da achariam que estava empatando o tempo deles ou,
década de 1980. A instituição estava revendo a estra- pior ainda, me intrometendo na sua vida."
tégia e, jovem consultor que era, pedi para acompa"Por último, há um grupo que encara a visita à
nhar a rotina de um caixa para entender melhor as agência como um evento social importante. Essa
operações do banco. A pessoa escolhida foi Mary, a gente vem, em parte, para ver seu caixa favorito. Se
melhor caixa de sua respectiva agência. No decorrer prestar atenção na fila, você vai ver que certas pesdas semanas em que a observei, comecei a enxergar soas dão a vez aos outros e esperam até que um caixa
um padrão no modo como Mary atendia seus clien- específico esteja livre. Com elas, preciso fazer a trantes. Com alguns, era educada, eficiente e profissional. sação bancária, mas também perguntar sobre sua viCom outros, demorava um pouco mais, sugerindo da. Caso contrário, a visita não vai ser o que esperatalvez que transferissem parte do dinheiro para- vam e vão ficar decepcionadas com o atendimento."
do na conta corrente para certificados de depósito
Curioso, pedi que Mary me mostrasse o trecho
bancário de rendimento maior ou explicando novos do manual do caixa que descrevia esse esquema de
serviços que o banco lançara. E, com certos clientes, segmentação estratégica e o modelo de atendimento
Mary perguntava sobre os filhos, as férias ou a saúde, diferenciado. A moça ficou branca como cera, pois
mas pouco falava sobre o banco e a conta da pessoa. obviamente nada daquilo estava no manual. "Foi
Mesmo nesses casos de informalidade, o que tinha uma idéia que tive", explicou. "Quero deixar os
de ser feito era feito, mas demorava muito mais do clientes satisfeitos, então faço o que posso para que
que a interação com os outros correntistas. Mary pa- isso aconteça."
recia tratar cada um de seus clientes de uma dessas
Insisti: "Mas, para o segmento do meio, você pretrês maneiras distintas.
cisa fazer todas aquelas fichas, improvisar algo que o
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sistema do banco poderia ser projetado para suprir" (a
certa altura, obviamente, esses sistemas preencheram
a lacuna, com os bancos criando sofisticados arquivos
informatizados de dados do cliente — muito parecidos
às fichinhas de papel de Mary). Continuei: "E, para ser
sincero, sua abordagem poderia ajudar outros caixas e
clientes. Por que você não fala com o gerente sobre os
três segmentos e sugere uma nova abordagem?".
Aqui, Mary não aguentou. "Por que faria isso?",
retrucou, subitamente impaciente. "A única coisa
que quero é fazer meu trabalho da melhor maneira
possível. E ninguém está interessado naquilo que
um caixa tem a dizer."
Mary fora programada para ser um agente sem
voz. Tinha recebido um manual que, basicamente,
dizia: "O que importa é a transação bancária — faça
a operação e seja simpático". Só que sua experiência e suas descobertas lhe diziam outra coisa. Mary
resolveu criar e implementar seu próprio modelo de
atendimento ao cliente, ciente de que a meta final do
banco era deixar o cliente satisfeito. Para tanto, teve de rejeitar seu papel de ator sem vontade própria.
Em vez de obedecer ao manual do caixa e prestar um
atendimento insatisfatório, Mary decidiu fazer escolhas dentro de sua própria esfera. Tinha decidido
(ouso dizer) ser estratégica.

Fazer distinção entre
estratégia e execução
pode trazer sério prejuízo
para a empresa.
Mas Mary também sabia que não estava em posição de influenciar decisões tomadas no topo da organização. Embora tivesse optado por rejeitar o convencional, seus superiores não haviam. Daí o banco
— que podia ter ganhado com os insights estratégicos
de Mary — ter ficado no escuro. É um padrão que
encontrei repetidas vezes durante minha carreira.
Muitas vezes, o que a diretoria mais necessitava —
embora raramente soubesse — era que alguém fosse
falar com as fileiras da empresa para entender o que
realmente vinha ocorrendo ali dentro. Sozinha, a diretoria não tinha como obter essa informação, pois
criara um modelo no qual o pessoal estava convencido de que ninguém queria ouvir o que tinha a dizer.

O dilema do agente sem voz
O modelo de estratégia-execução é problemático
em vários níveis da organização, não só na linha de
frente. Executivos também são limitados — pelo
conselho, por acionistas, por reguladores e uma série de outras instâncias. Todo mundo na organização,
de alto a baixo, faz escolhas em meio a restrições e
à incerteza. Cada vez que um funcionário da linha
de frente responde a uma solicitação de um cliente, o que está fazendo é uma escolha sobre como
representar a empresa — uma.escolha diretamente
relacionada à proposta de valor fundamental que a
empresa está fazendo.
Se não é possível traçar uma linha na organização
acima da qual ocorre a estratégia e abaixo da qual se
dá a execução, qual, então, a utilidade da distinção
entre estratégia e execução, entre formulação e implementação? A resposta é nenhuma. É uma distinção inútil que em nada ajuda a organização. Na verdade, traz sério prejuízo para a empresa.
Em certos casos, o pessoal interioriza o modelo do agente sem voz e o cumpre à risca. A pessoa
se pauta por normas rígidas, vendo apenas preto e
branco (porque assim foi instruída a ver). Sua percepção daquilo que os superiores esperam dita seu
comportamento. Tenta chegar a uma fiel execução
em vez de basear suas ações em escolhas sobre o que
seria melhor para o cliente dentro dos limites gerais
da estratégia da empresa. Isso limita suas escolhas e
a transforma num burocrata. Qualquer cliente que já
tenha ouvido as palavras "Sinto muito, não posso fazer nada, é a política da empresa" ou que tenha ligado para um call center no exterior e ouvido um atendente distante recitar um roteiro totalmente alheio
ao problema a sua frente sabe como é duro lidar com
um burocrata no modelo do agente sem voz.
Em outros casos, o pessoal rapidamente aprende
as regras do jogo e se toma mecanicamente obediente.
Em seguida fica desiludido e desconectado. Enquanto
isso a gerência, cega pela rigidez do modelo de estratégia-execução ao qual já se habituou, toma decisões
abstratas de alto nível e supõe que tudo o mais é questão de simples implementação. Não entende que as
escolhas feitas lá no alto vão engendrar toda uma série
de escolhas difíceis hierarquia abaixo. Se os funcionários tomam decisões acertadas e produzem bons resultados, a alta gerência recebe (e em geral assume)
o crédito por ter traçado uma grande estratégia. Já se
os resultados forem ruins (devido a escolhas equivocadas dos chefes, dos subordinados ou de ambos), a
conclusão, com quase certeza, será que houve falha

na execução. É um jogo em que o pessoal só perde: recebe pouco aplauso se a equipe ganha, e muita vaia se
o time perde. Essa situação produz uma sensação de
impotência, em vez de um senso de responsabilidade conjunta pelo sucesso. Inevitavelmente, o pessoal
decide simplesmente bater o ponto em vez de refletir
sobre como fazer as coisas funcionarem melhor para
a empresa e seus clientes.
É um círculo vicioso. Por se sentir alienada, a
pessoa nem sequer tenta compartilhar dados sobre
clientes com altos gerentes — gerentes que, por sua
vez, precisam olhar além da própria organização para
conseguir os dados necessários para tomar decisões,
em geral com a contratação de consultores externos.
O pessoal na linha de frente considera as decisões
disso resultantes inexplicáveis e pouco convincentes,
pois os dados vieram de fora da organização. Fica
ainda mais alienado e mais convencido, como diria
Dilbert, de que está trabalhando para uns imbecis.
A administração culpa os funcionários da linha de
frente, esses funcionários culpam a administração
e, no final, todos se tornam belicosos. A gestão impõe regras para a execução e formas de operação que
soam unilaterais e arbitrárias. Já os trabalhadores
agem contra o espírito da estratégia e sonegam dados que ajudariam na tomada de decisão.
Nesse mundo frio e autocentrado, distintos níveis
da organização não se relacionam, ou se relacionam
com desconfiança. A reflexão tende a ser limitada ao
impacto que aqueles no resto do sistema terão sobre
a capacidade de um indivíduo de triunfar; a pessoa
não considera sua própria e possível contribuição para o problema. Por último, a liderança tende a assumir responsabilidade demais pelo sucesso ao planejar estratégias cada vez mais complexas e planos de
implementação cada vez mais rigorosos. Já gerentes
de nível médio e inferior enxergam essa iniciativa, se
sentem impotentes e se esquivam de qualquer responsabilidade. Estes são alguns dos custos inevitáveis do popular modelo de estratégia-execução.

Estratégia coma cascata de decisões
Para resolver o problema do malogro de estratégias,
precisamos esquecer de vez a analogia com o cérebro e o corpo. Em vez disso, devemos imaginar a empresa como um rio de corredeiras no qual escolhas
fluem da cabeceira até a foz. Cada trecho de corredeiras é um ponto na empresa no qual podem-se fazer
escolhas, com cada decisão rio acima influenciando
a escolha imediatamente abaixo. Quem está na cabeceira da empresa toma as decisões de caráter mais

amplo e abstrato ligadas a investimentos maiores, de
longo prazo. Já os trabalhadores mais próximos da
barra tomam decisões mais concretas no dia a dia —
decisões que influenciam diretamente o atendimento e a satisfação do cliente.
No nível do presidente, a escolha pode ser tão
ampla como "Em que setores vamos atuar?". Depois
de consultar e analisar a fundo — dentro dos limites
impostos pelo conselho, por investidores, pelo histórico da empresa, pelos recursos —, o presidente toma
sua decisão.
Digamos que o dirigente decida que a empresa
vai investir pesado em operações de banco comercial nos Estados Unidos. Diante da decisão, a diretora
dessa unidade de negócios poderia, então, perguntar:
"Qual nossa estratégia para vencer nesse mercado nos
EUA?". Sua escolha ainda é bastante ampla e abstrata,
mas é explicitamente limitada pela opção feita acima
dela. A executiva decide que o sucesso virá com a
aposta num atendimento superior ao cliente. A partir
daí, outras escolhas se seguem por toda a organização. O diretor de operações em agências poderia perguntar: "Que recursos de atendimento precisamos
obter para prestar reiteradamente um serviço excelente ao cliente?". Se a resposta incluir facilidade de

Diferentemente da abordagem da estratégiaexecução, na qual o líder impõe uma estratégia
acabada e espera que os subordinados a executem
mecanicamente, no modelo da cascata de decisões
a alta gerência dá poder ao trabalhador ao permitir
que este use o próprio discernimento nos cenários
com que depara. Mas, para realmente permitir essa
escolha pelo indivíduo, um superior "rio acima" deve
definir o contexto para quem vem abaixo. Em cada
nível, o superior pode ajudar seu pessoal a fazer
escolhas melhores de quatro maneiras específicas.

Volta e meia cometemos o equívoco de
achar que nosso raciocínio é evidente
para os outros por ser evidente para
nós. É preciso deixar bem clara qual foi
a decisão tomada, explicitar os motivos
e premissas por trás da decisão e dar
àqueles hierarquia abaixo a oportunidade
de fazer perguntas. Somente quando
entender a decisão e a lógica por trás
dela o pessoal imediatamente abaixo
se sentirá com poder, em vez de
artificialmente limitado.

interação nas agências, um gerente de agência poderia perguntar: "O que isso significa para a contratação
e o treinamento de funcionários de atendimento e
a programação de seu turno?". Já o funcionário na
agência precisa perguntar: "O que isso tudo significa
para esse cliente específico, aqui e agora?".
Numa empresa de grande porte, essa cascata, de
alto a baixo, pode ser bastante longa. No exemplo do
banco, provavelmente haveria um gerente regional
e um gerente de área entre o diretor e o gerente da
agência. Com a cascata crescendo, sua estrutura e
seus princípios operacionais tornam-se mais críticos.
Para que o processo decisorio seja mais eficaz, cada
escolha deve ser facilmente integrada às demais.
Nesse modelo, cada funcionário é incentivado a fazer
escolhas refletidas no contexto das decisões tomadas
acima dele. A abordagem repousa na crença de que
aparelhar a pessoa para que esta tome decisões em
sua esfera irá produzir melhores resultados, clientes
mais contentes e funcionários mais satisfeitos.
Embora não seja tão difundido quanto o da estratégia-execução, o modelo da cascata de decisões é
implicitamente usado por algumas das empresas de
maior sucesso do mundo. É o caso da Four Seasons
Hotels and Resorts, uma das principais redes hoteleiras de luxo do mundo. Presidente-executivo e do
conselho, Isadore Sharp tomou logo cedo a decisão
de que a cadeia de hotéis não seria conhecida pelo
atendimento prestimoso e a decoração formal, mas
por uma nova definição de luxo. Sharp decidiu "redefinir o luxo como serviço, um sistema de apoio que fizesse as vezes do existente em casa ou no trabalho".
O problema, naturalmente, era levar todo funcionário, em todos os níveis, a tomar decisões que
produzissem esse desejado resultado. Em geral, um
funcionário de hotel ganhava pouco e era considerado temporário e substituível. A maioria das redes hoteleiras tratava o trabalhador como um agente sem
voz que recebia ordens minuciosas sobre o que fazer,
30

Harvard Business Review Julho 2010

quando e como — e era estritamente vigiado. Só que
o modelo do agente sem autonomia teria sido a morte da visão de Sharp. O que ele precisava era que todo
funcionário, da camareira ao manobrista e ao gerente
do hotel, tomasse as decisões necessárias para criar
um sistema de apoio acolhedor e confortável para cada hóspede. Teria sido impossível redigir um manual
de instruções passo a passo para a criação do sistema
de apoio que imaginara. O que Sharp fez, então, foi
criar um contexto simples, fácil de entender, no qual
todo funcionário pudesse fazer escolhas embasadas.
A meta de todo indivíduo na Four Seasons seria "tratar o outro — parceiros, clientes, colegas, qualquer
pessoa — como gostaríamos de ser tratados".
Essa regra de ouro — que Sharp, como a maioria
de nós, aprendeu quando criança — provou ser uma
incrível ferramenta para alinhar a cascata de decisões
na Four Seasons dentro do contexto eleito. Se um
cliente do hotel se queixava de algo, todo e qualquer
funcionário tinha autonomia para resolver o problema do jeito que mais fizesse sentido a seu ver e para
tratar o cliente com a atenção e o cuidado com que
ele próprio — o funcionário — gostaria de ser tratado.
Sharp fez o que pregou, tratando os funcionários como queria ser tratado e como queria que os hóspedes
da rede fossem tratados. Para tanto, explica, "deu
tanta atenção a queixas dos trabalhadores quanto a
queixas dos hóspedes, reformou as áreas de uso do
pessoal sempre que reformou um hotel, proibiu distinções de classe em refeitórios e estacionamentos,
transferiu a responsabilidade hierarquia abaixo e incentivou a autodisciplina ao definir altos padrões de
desempenho e cobrar resultados e, acima de tudo, ao
aderir ao credo da empresa: gerar confiança".
O que Sharp fez, em suma, foi deixar o pessoal
decidir. Os resultados são notáveis. A Four Seasons é
uma de apenas 13 empresas no mundo todo a figurar
no ranking "The 100 Best Companies to Work For" da
revista Fortune desde o surgimento da lista. A empresa

também ocupa o primeiro lugar em sua categoria num
índice anual da J.D. Power and Associates (o Hotel
Guest Satisfaction Index) e volta e meia recebe o prêmio Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards.
Naturalmente, essa autonomia não vinga sem um
certo incentivo. Líderes como Sharp se esforçam para
criar um qpntexto no qual indivíduos abaixo deles na
cascata de decisões entendam as escolhas já efetuadas e a razão por trás disso. Quem vem acima também
precisa estar preparado para participar da discussão —
sem dominá-la — em torno de escolhas feitas correnteza abaixo em cada nível. Esse processo pode ganhar
mais credibilidade se o líder deixa claro para os subordinados que o resultado de suas decisões rio abaixo
afeta não só eles próprios, mas também as decisões
rio acima nas quais suas escolhas foram fundadas (veja
o quadro "Uma cascata de decisões melhores").

Crie um ciclo virtuoso de estratégia
Embutido no modelo da cascata de decisões há um
ciclo de reforço positivo. Já que a tomada de decisões
hierarquia abaixo é valorizada e o feedback incentivado, o modelo permite que o pessoal envie informações correnteza acima, melhorando a base de conhecimento dos tomadores de decisão em posição
superior e permitindo que todos na organização façam melhores escolhas. O trabalhador agora não só é
o cérebro, mas também os braços e as pernas, do corpo organizacional. É, a um só tempo, quem decide e
quem faz. O trabalhador sente que tem poder — e a
organização inteira ganha.
Não é uma idéia nova. Teóricos progressistas da
gestão há décadas afirmam que é preciso dar poder
ao trabalhador. Mas disso surge uma dúvida importante: apesar de toda a onda de "empowerment", por
que tanta gente ainda acha que a execução é só o que
importa? Uma resposta poderia ser que essa gente
trabalha para empresas incapazes de dar muita autonomia a seus funcionários. Mas, se fosse só esse

o problema, bastaria reforçarem essa autonomia e
tudo ficaria bem (em outras palavras, usar a mesma
teoria de sempre, apenas aplicando-a de forma mais
rigorosa). Só que isso não é empowerment. É, cintes,
a tentativa daqueles que estão no alto de convencer
os subordinados a apoiar suas idéias. À medida que
formula sua estratégia, a turma no comando trabalha com consultores de gestão de mudança para descobrir como obter a adesão necessária. Faz oficinas e
apresentações em PowerPoint para convencer quem
vem abaixo a abraçar a estratégia eleita e a executá-la
mecanicamente como um agente sem voz.
Um alto gerente que se concentre unicamente
em conquistar o apoio daqueles abaixo dele em geral
não faz a si mesmo a pergunta: "O que eu acharia se
estivesse do lado de lá?". Se fizesse, provavelmente
perceberia que a prática é detestável. Vai contra a
versão da regra de ouro da Four Seasons. Os subordinados não gostam da abordagem do apoio, pois ela
cria uma distinção artificial entre estratégia e execução. Todo mundo tem de ficar no seu canto fazendo
de conta que gosta de ser tratado como um agente
sem voz — quando sabe que tem de ser outra coisa
para que essa "brilhante" estratégia e o processo de
adesão que a acompanha vinguem. Como sempre,
teorias hierarquia acima, e decisões fundadas nessas
teorias, restringem a experiência hierarquia abaixo.
Nesse caso, uma teoria vinda de cima que divide
a empresa entre gente que decide e gente que faz
transforma em farsa o empowerment.
É hora de rever e reformular essa teoria. O meio
empresarial pode estar absolutamente convencido
de que uma melhor execução é o caminho para a
glória, mas, na verdade, uma metáfora melhor seria
muito mais útil. Só então o pessoal nas fileiras da
organização ficaria livre das famigeradas sessões de
adesão à estratégia. E só então a promessa do empowerment teria a chance de ser cumprida.

Como a hierarquia pode
atrapalhar a execução da estratégia

E

m março, fomos ouvir membros do conselho
consultivo da HBR, um grupo representativo
de leitores que periodicamente consultamos
sobre temas diversos. Queríamos saber como era
a estratégia e a execução na organização de cada
um. Perguntamos se, a seu ver, a estratégia era
bem formulada, que obstáculos impediam sua
execução, como a crise afetara o desempenho, e
por aí vai. Um total de 1.075 indivíduos respondeu
ao questionário. Quatro conclusões saltam à
vista: primeiro, o maior desafio, na opinião dos
leitores, é fazer com que a estratégia tenha
sentido para o pessoal na linha de frente.
Segundo, muita gente não sabe sequer qual a
estratégia da empresa. Terceiro, a estratégia
ainda é, basicamente, ditada pela cúpula.
E, quarto, os mais inclinados a segui-la são
aqueles que participam de sua formulação.
O que sugerem esses resultados? Que todo líder
deveria considerar um envolvimento maior das
bases na formulação da estratégia e comunicar
com mais clareza — em todos os níveis da
empresa — o que, exatamente, se busca atingir.

Quais os obstáculos à execução da estratégia?
NO ATUAL CENÁRIO ECONÔMICO

Fonte: Harvard Business Review, Boston, v. 88, n. 77, p. 24-32, jul. 2010.

