


écadas depois de Peter 
Drucker ter exortado 
executivos a adminis
trar por objetivos, a 
empresa substituiu 
sua famosa "carta à 
gerência" por proces
sos cada vez mais ela
borados e demorados 
para definir metas. O 

resultado, em geral, é uma profusão de indicadores 
e metas que só vão ser aprovadas lá pela metade do 
ano que deveriam cobrir — e que só aumentam a con
fusão sobre o que realmente importa para a empresa. 

Para a maioria dos gerentes, uma grande pergunta 
continua sem resposta: o que querem que eu faça? 

O tema deste artigo é como responder a esta per
gunta. Nas páginas a seguir, apresentarei um processo 
que chamo "briefing de estratégia", técnica derivada 
do mundo militar. Por meio dele, gerentes e subordi
nados podem avançar, juntos, da incerteza que cerca 
metas e indicadores de desempenho aparentemente 
complexos para uma maior clareza sobre os objetivos 
em que cada um deve se concentrar, e em que ordem 
de prioridade. O briefing também ajuda o gerente a 
definir parâmetros para duas variáveis na base do al
to desempenho: o grau em que o pessoal da organiza
ção age em sintoma com as intenções de seus líderes 



e quanta liberdade tem para agir de forma indepen
dente. Em suma, o briefing converte metas estratégi
cas abstratas em um plano claro para execução. 

Dando prosseguimento, conduzirei o leitor pelas 
cinco etapas do processo de briefing, ilustrando-o 
com um exemplo fictício montado a partir de minha 
própria experiência como consultor e professor. Para 
concluir, explicarei como instituir o processo de alto 
a baixo em sua organização. 

O caminho da confusão é 
recoberto de boas intenções 
Joe era um profissional estelar. Engenheiro, tinha tam
bém um MBA e trabalhava numa empresa de serviços 
de informação grande, estabelecida. Um ano depois 
de transferido para a área de desenvolvimento de pro
dutos, foi mandado para a Ásia para montar um centro 
de P&D de baixo custo. A empresa queria lançar novi
dades de custo menor para, assim, poder enfrentar a 
crescente concorrência de rivais mais barateiras. 

Com seis meses no projeto, Joe organizou um off-
site. Iniciados os trabalhos, apresentou os objetivos e 
desafios da empresa e, então, pediu que os presentes 
dissessem como poderiam ajudar a superá-los. Depois 
de um silêncio de alguns instantes, um técnico gradu
ado levantou a mão: — Não quero parecer negativo — 
disse —, mas qual é exatamente a nossa meta aqui? 

Joe ficou surpreso. — É muito claro, não é? Esta
mos abrindo um novo centro para desenvolver pro
dutos de baixo custo. Temos dois anos. Você está a 
par da situação e sabe qual a estratégia da empresa. 
Acabei de falar sobre isso. 

— Claro — foi a resposta. — Mas ainda estou confu
so. Há muito em nossas metas sobre valor ao acionista, 
reinvenção, pensar globalmente, mudar. Também fala
mos em inovar e garantir uma satisfação maior ao clien
te. E há metas para aumentar a receita, reduzir custos, 
elevar as margens. Estou perdido. Até onde vejo, a coisa 
vai de mal a pior. Estamos numa recessão profunda, a 
concorrência está nos trucidando, a receita está caindo, 
as margens foram para o espaço, os clientes começam 
a nos odiar e o único interesse da empresa parece ser 
mandar gente embora para economizar. É bem prová
vel que, entre os próximos, esteja gente aqui nesta sala. 
Qual o nosso papel nisso tudo? O que devemos fazer? 

Joe sentiu que precisava retomar as rédeas. 
— O.k. — disse. — Entendi. Você tem razão. Vamos 
sentar e resolver isso agora, para garantir que todo 
mundo esteja falando a mesma língua. E não vamos 
só falar, vamos botar no papel, para que todos sai
bam exatamente qual é a nossa. 

oe foi para um flip chart e escreveu: "Tarefa 
+ Propósito". Debaixo de "Tarefa", rabiscou 
a palavra "meta"; debaixo de "Propósito", 

"razão". Quando voltou a encarar a plateia, ficou sur
preso ao ver que o pessoal parecia muito interessado. 

— Bom, vamos responder a essas perguntas, certo? — 
disse. — Aqui e agora. 

Como sempre, a discussão começou com uma 
aspiração. Não tardou para que as palavras "nível 
internacional" fossem proferidas, pois alguém su
geriu que o propósito da equipe era "erguer um 
centro de desenvolvimento de nível internacional". 
Certos membros da equipe gostaram disso. Outros 
fizeram cara de enfado. Alguém interveio: — Olha, 
qualquer um pode ter essa ambição. Não faz ne
nhuma diferença, é vaga, não tem nada a ver com 
nossa situação — disse. A primeira versão foi risca
da. O propósito virou "Erguer um novo centro de 
desenvolvimento". 

Alguém se opôs: — Mas isso é só uma descrição 
daquilo que estamos fazendo. A pergunta não é que 
meta estamos tentando atingir? 



Executivos se debatem para traduzir a 
estratégia em ações que deveriam estar 
empreendendo. Como abordar esse de
safio? Com o "briefing de estratégia", uma 
abordagem em cinco passos que teve 
origem no mundo militar. É uma saída para 
gerentes e subordinados avançarem, juntos, 
da incerteza que cerca metas e indicadores 
complexos para uma maior clareza sobre 
os objetivos nos quais cada um deve se 
concentrar, e em que ordem. 

Os passos são: (1) declare sua 
intenção, ou aquilo que deve 
fazer e as razões; (2) reveja essa 
meta à luz da situação de sua 
empresa; (3) determine que 
parâmetros são melhores para 
indicar se está atingindo a meta; 
(4) defina as tarefas implícitas 
em sua intenção; e (5) defina os 
obstáculos, ou limites, de sua 
equipe. 

O processo deve ser repetido 
por toda a organização, com as 
tarefas formuladas por um grupo 
virando a intenção de grupos 
logo abaixo. Desse jeito, a estra
tégia é dividida numa espécie de 
cascata de elementos distintos, 
mas interligados, que alinham a 
organização. 

— Precisamos derrubar custos — veio a resposta. 
Talvez aquela fosse a "razão". 

Joe interrompeu a discussão, cada vez mais des
governada: — Vamos pensar por um segundo — su
geriu. — Qual é a situação? — perguntou. Tentou fa
zer um resumo, para si e para os outros: 

— A receita está caindo 10% ao ano, em parte por
que a situação do mercado é a pior da história. Mas 
também porque estamos perdendo participação. 
Nossa base de custo precisa cair 30%, nossos produ
tos estão velhos, a satisfação do cliente está caindo. 
Dizemos que somos inovadores, mas o desenvolvi
mento de produtos está travado. Nossa função, sem 
dúvida, é destravá-lo. Isso derrubaria custos opera
cionais e aumentaria a satisfação do cliente, o que 
contribuiria para as vendas — disse Joe. 

De certa forma, Joe se sentiu liberado por aquilo 
que acabara de dizer. Assim como todos, tinha uma 
lista mental do que precisava ser feito. Era preciso 
melhorar custos, receitas, margens e serviços. Mas 
era a primeira vez que articulava a relação entre tu
do isso. O desenvolvimento de novos produtos era o 
elo que completava a cadeia. Percebeu que, para ele, 
sucesso significava lançar produtos agora. 

A discussão continuou. Meia hora depois, o grupo 
tinha sua primeira resposta no flip chart: 
Meta: reduzir consideravelmente o "time-to-market" 
no desenvolvimento, aprimoramento e suporte de 
produtos de alta qualidade para nossos clientes — 
com boa relação custo-benefício. 
Razão: contribuir para um crescimento agressivo da 
receita e aumentar as margens. 

Na hora do almoço, Joe foi dar uma volta para 
pensar. Não gostou daquilo que a equipe tinha es
crito. Era amplo demais, pouco realista. Naquele 
mercado, como crescer de forma agressiva? Para o 
próprio pesar, percebeu que devia ter pensado nis
so muito antes. Teria de preparar o terreno para o 
pessoal. 



melhores de segmentação de clientes e de merca
do, processos e ferramentas melhores de serviço 
ao cliente e, importantíssimo, a exibição constante 
de um comportamento com foco no cliente tanto 
internamente quanto com clientes externos. A meta 
é reconfigurar a empresa para dar um valor superior 
ao acionista por um período sustentado. 

Com um ar distraído, a equipe fitou a tela. — O 
marketing escreveu isso — comentou alguém. 

— Está mais para o RH — disse outra pessoa. — Em
bora o final tenha o dedinho do financeiro. 

— Pensemos no que está por trás disso — disse Joe. 
— O enunciado diz que vai haver mudanças. O tempo 
está correndo. Para reconquistar a clientela, nosso 
atendimento precisa ser melhor do que o das concor
rentes. E também temos de ganhar dinheiro. 

— E onde é que a gente entra nisso? — perguntou 
alguém 

— Se quiser competir com base no serviço, a em
presa vai ter de criar produtos que permitam que faça 
isso — respondeu Joe. — Antigamente, era tudo ques
tão de tecnologia e recursos, mas hoje o que pesa é o 
serviço. Estava falando com o diretor de tecnologia 
sobre isso. Ele quer um pacote coerente de produtos, 
não a bagunça que temos agora, com coisas diferen
tes para cada região e cada cliente. Falei também 
com o cabeça na Ásia. Os custos estão nos matando. 
Temos de tomar decisões difíceis. A área de vendas 
não vai gostar, mas assim é. É nossa decisão. Por que 
não tentamos botar no papel, para tentar descobrir o 
que é que a diretoria quer que façamos? Qual foi sua 
intenção quando escreveu tudo isso? 

Quarenta minutos e várias folhas do flip chart de
pois, o grupo de Joe tinha um enunciado, que decidiu 
chamar de "Intenção Maior". O texto dizia: 
DOIS NÍVEIS ACIMA (DIRETORIA) 

Meta: transformar a empresa dentro dos próximos 
três anos. 
Razão: garantir um serviço e um desempenho 
financeiro superiores. 
UM NÍVEL ACIMA (GRUPO DE TECNOLOGIA) 

Meta: desenvolver e dar suporte a uma linha de pro
dutos coerente, que permita um fácil atendimento. 
Razão: permitir que vendas e marketing aumentem 
a receita. 

— Nossa função — disse Joe — é levar a cabo a in
tenção do grupo de tecnologia na Ásia. Essa inten
ção revela um punhado de coisas que devem pautar 
toda decisão. Todo produto novo deve permitir um 
atendimento mais simples; se não for assim, não é 
bom. Deve estar em sintonia com o que está sendo 

feito mundialmente; o pessoal de vendas local terá 
de aceitar essa realidade — chega de customização. É 
preciso envolver vendas e marketing na criação des
ses produtos, para garantir que vendam. Seu custo 
deve ser baixo, ou não ganhamos dinheiro. E preci
samos ser mais rápidos. Voltemos a nossa declaração 
inicial de intenções. O que temos de fazer agora? 

As necessidades imediatas eram de defesa. Não 
havia como aumentar a receita e as margens na 
presente conjuntura. Era preciso conter a queda na 
participação de mercado. Também era claro que a 
empresa teria de lançar algo novo naquele ano. Além 
disso, o grupo de Joe precisava concentrar seus es
forços; havia mais de 250 produtos em distintas fases 
de desenvolvimento, e o grupo teria de decidir quais 
deles iriam fazer a diferença. 

No final, a equipe chegou à seguinte declaração 
de intenção: 
Meta: acelerar chegada de produtos críticos ao 
mercado. 
Razão: permitir que canais de vendas contenham 
a erosão na participação de mercado até o final 
do ano. 

— É suficientemente ambicioso? — perguntou al
guém. — Não me parece muito inspirador. 

— É suficiente, sim — disse Joe. — Se colocarmos 
uma meta impossível de atingir, estaremos atirando 
no próprio pé. Isso me faz lembrar de que precisamos 
de indicadores para saber se o que estamos fazendo 
está surtindo efeito. Ainda não acabamos. 

oe e a equipe decidiram que, para atingir os 
objetivos que haviam acabado de traçar, te
riam de se concentrar em três coisas: veloci

dade, participação de mercado e custos. Cada coisa 
foi expressa por uma meta distinta: 
1. Entregar uma série definida de produtos até o 

fim do ano sem estourar o orçamento. 
2. Garantir que a participação total de mercado na 

Ásia ao final do ano seja igual à do início do ano. 



3. Reduzir custos operacionais do desenvolvimento 
na região em 20%. 
Houve uma pausa. Estavam todos estudando o 

flip chart. Alguém resmungou: — Não temos como 
impedir, por nós mesmos, que a participação de 
mercado caia — disse. — Será que queremos ser ava
liados por esse critério? 

— Estritamente falando, não — respondeu Joe. — 
Mas é a finalidade por trás de tudo o que estamos 
fazendo. Se começarmos a perder mercado a um rit
mo menor, vamos saber que o que estamos fazendo 
é o certo, ainda que não batamos a meta. Já se não 
medirmos isso, podemos ficar martelando a tecla 
errada. 

— E aquilo que já é usado para avaliar a gente? — 
perguntou alguém. — Todo mundo aqui tem metas. 
Dezenas de metas. 

Era verdade. O próprio Joe tinha: parte de seu bô
nus era vinculada ao número de novos produtos lan
çados. Não seria difícil otimizar o indicador: bastava 
se dedicar aos projetos em desenvolvimento mais 
fáceis, mais próximos da conclusão. Mas talvez não 
tivessem o maior impacto. 

— Olha, vou 
fazer uma pro
messa a vocês 

— disse Joe. — 
Vou renego
ciar as metas 
desse grupo. 
Vou contar 
o que esta
mos fazen
do e dizer 
que os indi
cadores só es
tão lá para informar se estamos ou não no caminho 
certo. O resultado é o que estamos tentando otimizar. 
Os indicadores são um painel. Não devemos con
fundir o que dizem com o que realmente queremos 
fazer, que é chegar dentro do prazo ao nosso des
tino. Quando tivermos definido quem vai fazer o 
que, vou ver como cada um cumpre a tarefa que lhe 
foi atribuída e, com base nisso, medir seu desempe
nho. Agora, o que quero saber é que tarefas deveriam 
ser essas. 

pessoal no grupo de Joe começou por exa
minar tudo o que vinha fazendo. Estava 
envolvido em três tipos de atividade: criar 

um centro no exterior, melhorar custos e eficiência 
e trabalhar em diversas iniciativas ligadas ao mo
ral e ao atendimento ao cliente. O pessoal decidiu 
fazer apenas o que era essencial e deixar de lado 
iniciativas sem ligação com sua intenção. 

Foi aí que perceberam que tinham esquecido de 

algo. Alguém precisava definir que produtos eram 
cruciais para as metas da empresa — algo que nin
guém vinha fazendo. Foi a primeira tarefa. A equipe 
sabia que seria preciso dar continuidade ao trabalho 
em custos, mas que era ainda mais importante acele
rar o desenvolvimento e entregar algo bom à força de 
vendas. Para garantir que ninguém se distraísse des
sa tarefa, decidiu dedicar metade da equipe exclu
sivamente ao desenvolvimento e o restante apenas 



a melhorias e suporte. Em suma, a intenção trazia 
implícitas quatro grandes tarefas: 
1. Identificar produtos cruciais. 
2. Acelerar o desenvolvimento desses produtos. 
3. Aprimorar produtos existentes com mais rapidez 

e dar um suporte mais ágil a produtos. 
4. Reduzir custos. 

Se batessem todas as metas, Joe e o grupo teriam 
materializado sua intenção — e virariam heróis. Mas 
suponhamos que tivessem de fazer concessões. Joe 
examinou a lista e perguntou: — Disso tudo aqui, o 
que é realmente vital? Se tivéssemos de cortar, qual 
seria a última coisa? 

Houve um debate entre os membros da equipe. 
Embora tivessem de definir os produtos críticos, ti-
nham uma boa margem de manobra ali. Tinham de 
reduzir custos, mas, se não conseguissem, podiam 
aceitar margens menores por um tempo. O mais im
portante de tudo era o rápido desenvolvimento de 
novos produtos — se não acertassem nesse quesito 
neste ano, tudo o mais seria em vão. Joe voltou ao 
quadro e traçou um círculo vermelho em torno das 
palavras "Acelerar o desenvolvimento". Ao lado, es
creveu: "Principal esforço". 

Nesse ponto, houve um intervalo. Joe foi dar uma 
volta para refletir. O grupo tinha começado com uma 

lista de coisas por fazer de importância varia
da e pouca ligação entre si. Tinha deixado isso de lado 
e refletido sobre o que era mais importante fazer, de 
modo a priorizar as tarefas. Tinha preenchido uma 
lacuna crucial na lista de afazeres, identificando pro
dutos cruciais. Tinha, ainda, uma lista de tarefas 
que não se sobrepunham, de modo que podiam 
ser feitas sem que um interferisse no trabalho do 
outro. Agora, Joe queria distribuir tarefas entre a 
equipe e pedir que apresentasse um plano para dar 
cabo delas. Não queria dizer como as coisas deviam 
ser feitas; seus subordinados entendiam de suas res
pectivas áreas melhor do que ele e precisavam usar a 
imaginação nesses planos. Queria dar espaço a todos. 
Mas como definir os parâmetros certos para a equipe? 

Joe voltou à sala. Enquanto o pessoal retomava 
seu lugar, escreveu um novo título em cada um de 
dois flip charts: "Liberdades" e "Limitações". O 
brainstorming começou. Quinze minutos depois, a 
lista sob "Liberdades" incluía "apoio da alta direto
ria", "funcionários motivados" e "importância de 
novos produtos". Uma lista maior sob "Limitações" 
incluía "preocupação com nossa capacidade de exe
cutar", "relutância do cliente em adotar novos produ
tos", "atividade de concorrentes" e "complexidade 
organizacional". 

oe se afastou do quadro. Pareciam, todos, 
meio perdidos. As listas não tinham ajuda
do muito. Pareciam mais uma lista de coisas 

boas e outra de coisas ruins. As ruins tinham mais 
queixas do que limitações, além de um punhado de 
preocupações. Nenhuma mostrava o que as pessoas 
estavam ou não autorizadas a fazer. 

— Vamos tentar de novo — disse. — Vamos pensar 
de verdade em tudo o que podemos ou não fazer. Co
mecemos pelas limitações. 

Logo ficou claro que havia dois grandes entra
ves: estavam tentando otimizar os prazos, mas o 
custo e a qualidade impunham limites. Em questão 
de minutos, os participantes estavam travando um 
debate intenso, que começou a ficar acalorado e téc
nico ao mesmo tempo. Joe interveio: — Acabamos 

de identificar um outro aspecto 
das tarefas — disse. — Teremos de 
resolver isso à medida que formos 
avançando. É melhor não achar que 
já temos a resposta. 

No quadro, colocou as duas 
limitações: 
1. Qualidade do produto — a ser 

definida de acordo com as neces
sidades do cliente e organização 
de serviços. 

2. Custo do produto — requisitos 
definidos pelo orçamento e 
benchmarks competitivos. 
Embora não tivesse controle so

bre essas limitações, o grupo de Joe 
tinha de descobrir quais eram. Ele e 
a equipe perceberam que, ao defi
nir esses limites, também estavam 
identificando com quem teriam de 
falar dentro e fora da organização. 
A discussão ficou mais concreta e 



mais focada. Identificaram outras duas limitações e 
uma pergunta: 
3. Proposta de reduzir o número de centros de 

desenvolvimento — a ser acertada com o cabeça 
na Ásia. 

4. Programa de obsolescência de produtos — a ser 
acertado com a gestão global de produtos. 

5. A quem cabe a decisão final sobre projetos de 
desenvolvimento de novos produtos? 
Ao examinar esses pontos, Joe percebeu que ti

nha definido o próprio papel. Sua função como líder 
era gerenciar os limites da equipe. Para enfrentar as 
quatro primeiras limitações seria preciso trabalhar 
com tomadores de decisão e assegurar que as pro
postas da equipe fossem boas o suficiente para serem 
aceitas. O quinto item da lista era algo que teria de 
esclarecer. Tomou nota mentalmente de falar sobre 
isso com os chefes — o regional e o funcional — da 
próxima vez que visse os dois. 

A tarde caía e o pessoal parecia cansado; era hora 
de encerrar os trabalhos. — Bom — disse Joe, depois 
de ter atribuído as quatro tarefas a diferentes geren
tes. — Quero que cada um de vocês venha falar co
migo até o final da próxima semana com um plano 
para cumprir essa missão. Agora, que tal um drinque 
antes de irmos para o aeroporto? 

H o r a d a d i fusão 
Um briefing de estratégia isolado como o que des
crevi pode ajudar uma equipe a melhorar o pró
prio desempenho, mas o verdadeiro estalo ocorre 
quando essas sessões se difundem por toda a or
ganização. Quando, no final da história, Joe distri
bui as tarefas e pede aos subordinados que tracem 
os próprios planos, isso significa que, agora, cada 
um deles terá de fazer um briefing com os próprios 
subordinados. 

Na declaração de intenção de cada subordinado, 
a "razão" será a "meta" de Joe — acelerar a chegada 
de produtos críticos ao mercado — e a "meta" será a 
tarefa que Joe passou à pessoa. Ou seja, para o pri
meiro de seus subordinados diretos a intenção será 

"identificar o conjunto crucial de produtos a fim de 
acelerar sua chegada ao mercado"; para o segun
do, "acelerar o desenvolvimento a fim de acelerar a 
chegada de produtos cruciais ao mercado"; e assim 
por diante. Subordinados diretos de cada um desses 
quatro indivíduos vão, então, determinar quais suas 
tarefas implícitas e repassá-las aos próprios subor
dinados, juntamente com suas "metas". O processo 
continuará até que não seja preciso mais análise adi
cional. Com isso, a estratégia da empresa é dividida 
numa espécie de cascata de elementos distintos, 
porém interligados, que dão uma visão nítida das 
ações a serem empreendidas correnteza abaixo e da 
estratégia da empresa correnteza acima, alinhando 
funções em toda a organização. 

Essa difusão também deve incluir um processo 
de feedback no qual o líder de um grupo que acaba 
de realizar um briefing apresenta o resultado àqueles 
a quem se reporta. No caso de Joe, esse "back-brie-
fing" deve envolver uma discussão dos indicadores 
que ele e seu grupo definiram — e que diferem das 
metas oficiais. 

Num back-briefing, três coisas ocorrem. Primeiro, 
a unidade que faz o back-briefing verifica se enten
deu bem o rumo que recebeu ou traçou. Segundo, os 
superiores ganham clareza sobre as implicações do 
rumo que originalmente deram e, como resultado, 
podem revê-lo — como provavelmente fariam os 
chefes de Joe no caso dos indicadores. Terceiro, é 
uma oportunidade para garantir o alinhamento ho
rizontal de toda a organização — bem como de cima 
a baixo; se os subordinados de Joe derem seu back-
briefing juntos ao chefe, Joe poderá enxergar se há 
lacunas, sobreposições e coerência. 

UM BRIEFING EFICAZ ajuda a destravar fontes ocultas 
de produtividade. É um meio prático de garantir que 
as pessoas em sua empresa sejam estrategicamen
te alinhadas e operacionalmente autônomas, uma 
combinação que tem sido a marca de organizações 
de alto desempenho há dois mil anos — desde os 
tempos do exército romano. Hoje parte da prática 
militar em toda a Otan, a técnica do briefing de es
tratégia vem, há mais de 150 anos (desde o exército 
prussiano no século 19), permitindo que as forças 
armadas enfrentem as galopantes incertezas de uma 
campanha militar. Já que o ambiente de negócios 
tornou-se igualmente imprevisível, é hora de a em
presa adotá-la também. Pode ser o melhor investi
mento de tempo que o leitor já fez. 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 1, p. 70-77, jan. 2011.




