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"Fundamental overarching changesin any

organizations require change agents to understand

and integrate changes required in procsss, structure,

[systems], people, and culture within a vision."

( LaMARSH, 1995, p. 4 ).
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1 Introdução

Ao longo da carreira profissional, os gerentes das empresas enfrentam

diversas situações em que surge a necessidade de se ter urna nova estratégia

implantada na empresa.

o objetivo principal da implantação destas novas estratégias é o de manter a

competitividade da empresa perante o mercado.

Grandes esforços e recursos são despendidos por parte da empresa, para que

suas novas estratégias sejam implementadas de forma eficaz.

Infelizmente, a grande maioria destes esforços e recursos são gastos

inutilmente, pois as novas estratégias não foram efetivamente implantadas.

Ao ler artigos publicados na imprensa, verificamos que a implantação de

estratégias de forma pouco eficaz, ooorre com uma freqüência bastante ampla.

A Ernest & Young, apud Kaplan e Norton 1, realizou estudos que apontam

falhas na execução de estratégias entre 70 a 90 % das empresas analisadas.

A falta de capacidade das empresas de ter suas novas estratégias

implantadas, é agravada quando consideramos o ambiente competitivo ao qual

nossas empresas estão expostas desde as últimas três décadas.

Estamos passando atualmente por uma fase de grandes mudanças globais. O

mundo em que vivemos está se tornando a cada dia, aparentemente menor,e

qualquer mudança que ocorra no ambiente é logo sentida no resto do mundo.

1 KAPLAN, Robert; NORTON, David Building a strategy-focused organization. Ivey Business Joumal,
London, Mai./Jun., 2001
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Segundo MILNER e KEOHANE2,

"Transações econômicas através das fronteiras
internacionais tem expandido dramaticamente nestas
ultimas duas décadas. Portanto a internacionalização,
como nós empiricamente a identificamos, tem crescido.
Desta internacionalização espera-se um aumento da
integração entre os mercados Domésticos e
internacionais, onde integração é definida em termos de
convergência de preços dos bens, serviços e capital
nestes mercados ."

Estas forças macroeconômicas e a aceleração de mudanças tecnológicas têm

agido de forma muito intensa sobre as empresas, obrigando-as a uma

transformação dinâmica para sobreviverem no mercado.

Não que estas mudanças não existissem anteriormente, mas, nas ultimas três

décadas, houve uma aceleração dramática das mudanças.

Neste ambiente profundamente turbulento não há mais espaço para falhas na

execução das novas estratégias. Além da agilidade requerida na formulação,

temos que ser ágeis e precisos na sua implantação, para que não sejamos

suplantados pela concorrência.

Encontramos um exemplo desta realidade em The Strategic Sweet Spot, R.

W. OLlVER3 , onde o autor mostra que os ciclos de adoção de novas

tecnologias estão se contraindo rapidamente, causando uma redução no tempo

disponível para se decidir sobre a adoção ou não de uma tecnologia. O tempo

passou de séculos para décadas,e agora, de anos para dias.

Percebemos assim, que as dificuldades de se implantar uma estratégia, é um

tema de relevância, principalmente nos dias de hoje, onde o ambiente

corporativo ficou sujeito rapidamente a grandes turbulências causadas

2 MILNER, Helen V., KEHOANE, Robert O .. Internationalization and domestic politics.
Cambridge University Press, U.S.A.. 1996. p.1 o
3 OLlVER, Richard.W .. The strategic sweet spot. Journal of Business Strategy, U.S.A. -
Mar/Abr. 2002. V.23, n. 2, p.6.
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principalmente pela rapidez e facilidade com que novas tecnologias são

adotadas, pelo aumento da concorrência global devido a maior integração dos

mercados e pela maior disponibilidade e facilidade do fluxo de capital entre

países.

O objetivo deste trabalho, é identificar em quais pontos os gerentes devem

esperar encontrar dificuldades, ao implantar as ações definidas para alcançar a

estratégia deliberada pela empresa.

A identificação destes pontos, devem servir como sinais de orientação para os

níveis gerenciais, que tenham a missão de tornar realidade, através da sua

implantação, as novas estratégias desejadas, tirando-as do papel e tornado-as

efetivas.

Para alcançar este objetivo, procuraremos fazer uma análise exploratória na

bibliografia existente, procurando esclarecer o que é uma mudança

estratégica, o que significa implementar uma estratégia e identificar quais os

pontos descritos pelos autores, como sendo relevantes e problemáticos para a

implantação de estratégias dentro de alguns limites de análise.

Procuraremos também, através de uma pesquisa exploratória de campo em

empresas que atuam no mercado brasileiro, classificar com qual freqüência

que ocorre cada problema no conjunto de empresas pesquisadas.
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2 RevisãoBibliográfica

Através da revisão bibliográfica, definiremos o significado de uma mudança

estratégica e da implementação das mudanças estratégicas. Procuraremos

também identificar quais são os problemas apontados pelos autores na

implantação das estratégias.

Para que fique claro o significado da mudança estratégica é necessário que

identifiquemos inicialmente o significado de estratégia e, posteriormente,

apoiados nesta definição, entendermos o conceito e a implicação da mudança

estratégica para a organização empresarial.

Definida a. mudança estratégica, passaremos então ao entendimento do

significado de implantação de uma estratégia.

A próxima etapa será a identificação das principais dificuldades, citadas pelos

autores, na implantação da estratégia definida.
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2.1 Estratégia

2.1.1 A Origem da estratégia

Em The Origins of Strategy, HENDERSON1
, mostra a competição como um

fato natural da sobrevivência das espécies pela busca dos recursos escassos,

criando desta forma, uma seleção natural entre as espécies.

Na competição natural, são feitas de forma incrementai, tentativas e erros de

baixo risco. As tentativas que obtiverem sucesso são incorporadas e mantidas.

Não é necessário que hajam previsões, importando somente a adaptação à

situação do momento.

Este modelo foi expandido pelo autor na análise do ambiente empresarial.

Segundo o autor, as empresas sofreriam um processo semelhante ao que

ocorre na natureza, criando desta forma uma seleção natural entre as mesmas.

Esta seleção tenderia a ocorrer de forma lenta e gradual ao longo do tempo.

Entretanto, devido a existência de estrategistas nas empresas, que através do

uso da imaginação , capacidade de raciocínio lógico e da compreensão da

complexidade da competição natural, permitem às empresas uma aceleração

nos efeitos naturais da competição a na velocidade das mudanças.

Esta concepção de estratégia como algo deliberado e ponderado foi primeiro

notado na história da humanidade no âmbito militar.

As primeiras descrições do uso da estratégia surgiram no quarto século AC.

em textos atribuídos a Sun Tzu, um general da dinastia Wu.

o texto chamado de A Arte da Guerra, descrevia em treze capítulos como agir

no intuito de vencer a guerra.

1 HENDERSON, Bruce D.. The Origin of Strategy. Harvard Business Review, U.S.A., n.6,
p.139 -143, Nov /Dec .1989.
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Entre os pontos principais da sua obra A Arte da Guerra, SUN TZU, apud

CLAVELL2, encontramos: preocupações com método e disciplina, liderança,

planejamento, análise do ambiente externo, conhecimento dos pontos fortes e

fracos do seu próprio exército bem como o do inimigo, busca ações para

impedir os planos do inimigo e a junção das suas forças, oportunismo,

flexibilidade, adaptação, capacidade de manter suprimento, uso de sistemas de

informações para conhecer os planos do inimigo.

Estas características mostram o profundo interesse em procurar manter sob

controle diversas variáveis através de algo planejado e profundamente

analisado, obtendo através deste esforço consciente, a busca de resultados

práticos para ganhar a guerra.

Outro importante personagem da história militar que influenciou principalmente

o ocidente foi a Obra do general prussiano Carl von Clausewitz.

Em 1832, foi publicado o livro de Clausewitz , On War . Sua doutrina teve

grande influência na forma que se atuava na guerra no século XIX e, até os

dias de hoje, o estudo de sua obra ainda é fundamental nas escolas militares.

Na época de Clausewitz os exércitos dos países não tinham estruturas

diferenciadas entre si, a maioria seguia os mesmos padrões de organizações e

táticas. Não havia estratégias que diferenciassem os exércitos e havia poucas

surpresas nas batalhas.

FISCHMANN 3, cita que "a guerra girava em torno da arte das manobras,

obedecendo um tipo de protocolo e estética." .

2 CLAVELLI, J .. A arte da guerra - Sun Tzu . 13.ed .. Rio de Janeiro, Distribuidora Record de
Serviços de Imprensa S.A .. 1983

3 FISCHMANN, Adalberto. A.. Implementação de estratégias: identificação e análise de
problemas. São Paulo, 1987.Tese. faculdade de Economia e Administração, Universidade
de São Paulo, p.13.
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Clausewitz notou que a mudança dos padrões vigentes na forma de lutar dos

exércitos de Napoleão Bonaparte, traziam à este último, uma vantagem

incomparavelmente superior sobre os demais exércitos..

Através de suas observações Clausewitz percebe que, toda organização

necessita de um planejamento cuidadoso e uma disciplina rigorosa, baseando

suas decisões em probabilidades e não na necessidade lógica ou na intuição.

A concepção de Clausewitz, para estratégia é :

" A estratégia forma um plano de Guerra; e para este fim,
reúne as séries de atos os quais conduzirão à decisão
final, isto é, elabora o plano para as diversas campanhas
e regula os combates a serem travados " ( Clausewitz,
1985:241, apud Fischmann, 1987, p. 16)

Esta foi uma mudança de paradigmas da estratégia militar existente para um

conjunto de princípios flexíveis.

Vimos através de Sun Tzu e Clausewitz, que o uso de algo chamado de

estratégia, de origem planejada e deliberada, trouxe grande diferencial no

âmbito militar, modificando conforme apontado por HENDERSON

anteriormente, a velocidade e a seleção natural entre os grupos que interagem.

Os conceitos das estratégias militares foram transportados para o campo da

administração. Entretanto, gradualmente a visão militar de competir com um

inimigo foi se alterando e novos conceitos foram sendo incorporados à

competição entre as empresas.

Veremos na próxima seção as visões mais próximas da realidade atual na

estratégia empresarial.
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2.1.2 Estratégia nos dias atuais

A pesquisa da bibliografia mais recente, nos mostra que não há uma definição

única para o conceito de estratégia.

Para se Ter uma idéia relacionamos abaixo algumas definições encontradas

na bibliografia mais recente:

o.

"Basicamente, estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão para

orientação do comportamento de uma organização." (ANSOFF,lgor H.,

McOONNEL, Edward J .. 4,1993,p.71).

.. .

"Estratégia é um plano, ou alguma coisa equivalente - uma direção, um guia ou

curso de ação para o futuro, uma trilha para sair daqui para lá, etc. Estratégia é

também um padrão, isto é, uma consistência de hábitos no tempo".

(MINTZBERG, H5 ,1994, p.23).

"Estratégia é a criação de um valor único e uma posição valiosa, envolvendo

um diferente conjunto de atividades.... A essência do posicionamento

estratégico é escolher atividades que sejam diferentes dos concorrentes".

(PORTER, M.E. 6,1996, p. 68) '.

"Toda empresa opera em uma Teoria de Negócios... Estratégia converte esta

Teoria de Negócios em performance. O seu propósito é capacitar uma

organização a alcançar os resultados desejados em um ambiente imprevisível,

4 ANSOFF, Igor H., McDONNEL, Edward J .. Implantando a administração estratégica.
2. ed. São Paulo, Editora Atlas. 1993 , p.71.

5 MINTZBERG, H.. The Rise and Fali of Strategic Planning .. U.S.A.,The Free Press. 1994
p.23

6 PORTER, M.E.. What is strategy ? Harvard Business Review.U.S.A, Nov-Dez, p.61-78,
1996
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A estratégia permite uma organização a ser propositadamente

oportunista".(DRUCKER, Peter 7, 1999, p.43).

"Uma estratégia é um corijunt~j~.tegrado~ coordenado de compromissos e

ações projetados para exploraras core compenetfei$~'e ganhar uma vantagem
... ~,-" ..

competitiva". (HITT, Michael a, IRELANO, R. O., HOSKISSON, Robert EB,

2001, p.144).

"Estratégia é entender a estrutura da indústria e sua dinâmica, determinando a

posição relativa da organização naquela indús.tQa, tomando as ações para
, ..•

mudar a estrutura da indústria ou a posiçãoêiã organização de modo a

aumentar os resultados organizacionais." (QUVER, Richard W9, 2001 , p.7 )../

Como vimos, atualmente não há uma definição única e universal sobre o que

venha a ser estratégia no ambiente organizacional.

Este fato, nos leva a procurar identificar, quais são os elementos que estão

contidos em uma estratégia para que a mesma possa ser caracterizada como
tal.

QUINN, J.B.lO, cita algumas dimensões básicas das estratégias formais:

• As estratégias devem conter os objetivos mais importantes a serem

alcançados, as políticas mais importantes de forma a orientar ou limitar as
d

7 DRUCKER,Peter, Management challanges for the 21 st century, U.S.A., Harper business,
1999,p.43

8 HITT, Michael A. , IRELANO, R. O., HOSKISSON, Rober1E..Strategic Management. 4.ed, >}
U.S.A., South-Westem College Publishing, 2001, p.144 . ~

9 OLlVER, Richard W..What is strategy, anyway ? Journal of Buisiness Strategy, U:S~A.
nov/dez, v. 2, n. 6, p.7, 2001 .

10 QUINN, James B.. Strategies for change : logical incrementalism. U.S.A. Richard O.
Irwin,lnc, 1980 p.162-165
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ações e, os principais programas para que os objetivos sejam atingidos

dentro dos limites determinados.

• As Estratégias eficientes têm como base alguns conceitos e investidas-

chave que lhes fornecem coerência, equilíbrio e enfoque.

• A estratégia lida com o imprevisível e o desconhecido e, portanto, ela deve

ser capaz de criar uma direção forte, mas com possibilidades de

flexibilização para reagir às incertezas, permitindo desta forma, que os

objetivos determinados sejam atingidos.

• A estratégia precisa ser suportada por diversas outras estratégias

disseminadas hierarquicamente nos níveis inferiores, entretanto, estas "sub-

estratégias" devem estar alinhadas com aquela estratégia maior da

organização, obtendo desta forma o nível de descentralização que se

deseje na organização.

MARKIDES 11, nos indica que na sua essência a organização deve, através da

sua estratégia, buscar criar e explorar uma posição única na sua Indústria.

Este posicionamento decorre de escolhas que a organização faz com relação a

três pontos.

Primeiro, a definição de no que a empresa acredita, qual é o negócio dela. As

respostas a estas perguntas condicionam tudo que a empresa enxerga ou faz,

é como se fosse o filtro pelo qual as informações passam.

o segundo ponto é decidir quem serão os clientes desejados, quais produtos

ou serviços serão oferecidos e finalmente como alcançá-los de forma eficiente.

11 MARKIDES, Constantinos c..Ali the right moves, a guide to crafting breakthrough
strategy ..U.S.A., HarvardBusiness School Press, 1999



20

o terceiro e último ponto ressaltado pelo autor é a construção de um ambiente

organizacional apropriado para suportar as escolhas feitas.

Uma proposição sobre a essência da estratégia, a nosso ver mais completa

que a apresentada por MARKIDES, é apresentada por ARCO e FLEXA 12.

Sua proposição adiciona à proposição de Markides os demais atores

organizacionais além do cliente.

o Autor divide a estratégia em três perguntas a serem respondidas.

Primeiro, o que é o negócio da empresa?

A resposta a esta pergunta permite que a empresa posrcione-se perante o

mercado. Este posicionamento é definido através da explicitação clara de

quais são os produtos /serviços que serão oferecidos, quais mercados e

clientes serão atendidos e, que canais serão utilizados para que estes clientes

tenham acesso aos produtos e serviços.

Segundo, para que a empresa existe?

Procura-se identificar com esta pergunta quais os objetivos que a organização

deseja alcançar. Mais especificamente, quais são os objetivos que devem ser

alcançados, de modo a satisfazer os anseios dos diversos atores

organizacionais. Considerando como atores organizacionais os acionistas,

clientes, colaboradores internos/externos e a sociedade.

Finalmente, como os objetivos serão alcançados?

Tendo a definição clara sobre o que a empresa é, e os objetivos que se deseja

alcançar, é necessário que se responda como serão implementados os planos

para realização dos objetivos. Esta questão será respondida na medida em que

se tenha definido quais são os fatores críticos de sucesso, ou seja, que fatores

são necessários e suficientes para realização da estratégia. Também é

12 ARCO e FLEXA, Iberê - Apostilas e apontamentos de aula do curso de especialização
em administração para graduados- EAESP/FGV, 2002.
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necessário que sejam definidos os processos, investimentos e as parceiras

chaves que a organização deverá desenvolver para alcançar seus objetivos.

Como vimos, a falta de uma definição específica e de um comum acordo sobre

o que é estratégia, nos permite adotar uma definição que seja adequada para

o uso neste trabalho.

Para finalidade deste estudo, definiremos a estratégia como algo que

pretende viabilizar para se alcançar os objetivos maiores da empresa de forma

planejada e deliberada.

Esta estratégia deve conter na sua essência elementos como os apontados por

QUINN, MARKIDES ou ARCO e FLEXA, e, portanto, contém metas e objetivos

importantes a serem almejados pela organização, bem como, as políticas mais

significativas que determinam seu posicionamento e a alocação dos recursos

organizacionais.
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2.1.3 Estratégias Deliberadas e Estratégias Emergentes

Vimos no item anterior, nossas definições de estratégia como um plano

formulado e pretendido.

MINTZBERG em Os 5ps da Estratégia, apud MINTZBERG & QUINN 13 , faz

uma distinção com relação à origem das estratégias realizadas, que deveremos

ressaltar para este estudo.

O autor classifica em dois, os tipos de estratégias: as estratégias deliberadas e

as estratégias emergentes.

O primeiro tipo é a estratégia deliberada.

É classificada como um plano, ou seja, algo que é feito de forma consciente,

com o objetivo de alcançar determinados resultados ou lidar com uma

determinada situação. Este tipo de estratégia tem duas características básicas:

as ações para as quais se aplicam são preparadas antecipadamente e, são

desenvolvidas de forma consciente e deliberada.

O segundo tipo é a estratégia emergente.

Ao classificar a estratégia realizada como um padrão, ou seja, algo que é uma

forma consistente no modo de agir da organização, MINTZBERG percebe, que

este padrão pode ser resultante não apenas de uma estratégia previamente

traçada e planejada, mas também, pode Ter sido originado através de ações

que foram tomadas de forma não consciente, ou mesmo, através de ações que

deixaram de ser tomadas.

13 MINTZBERG, H., QUINN, J.B .. o processo da estratégia. 3.ed.,Bookman,Brasil ,2001,
p.26-32
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Figura 2.1 Estratégias Deliberadas e Emergentes ( diagrama adaptado de

MINTZBERG ).

Estratégia Não -
Realizada

Estratégias
Emergentes

Estratégia
Realizada

Conforme o autor, estratégias puramente deliberadas exigiriam que o padrão

obtido fosse executado exatamente como fora planejado pela direção da

empresa, sem

questionamentos

nenhum tipo de empecilhos, tanto na forma de

ou forças políticas de resistência, como por motivos

causados por modificações tecnológicas ou de mercado.

Por outro lado, estratégias puramente emergentes, exigiriam que o padrão

fosse alcançado sem nenhum tipo de planejamento, a consistência nas ações

seriam obtidas sem que houvesse nenhum tipo de sugestão.

Portanto, as estratégias totalmente deliberadas ou totalmente emergentes

seriam os extremos do modelo proposto por MINTZBERG e , segundo o autor,

seriam extremos de um mesmo continuum entre os quais as estratégias se

localizam.
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A distinção entre as estratégias deliberadas e emergentes se fez necessária

porque, para efeito do nosso estudo, estamos focalizando aquelas que

possuem um conteúdo maior de planejamento e, portanto, em grande parte

deliberadas, na medida em que se busca alcançar determinados padrões na

organização através de um esforço consciente por parte da liderança da

organização.

Adotamos o posicionamento de estudarmos as estratégias com maior conteúdo

de planejamento, porque acreditamos que uma das funções do administrador

seja o planejamento da sua organização para alcançar seus objetivos.

Através das estratégias planejadas, o administrador procura de forma

consciente determinar o futuro da sua organização e não apenas ficar a mercê

dos acontecimentos. Além disso, ao se comparar o desejado com o alcançado

conseguimos desenvolver o aprendizado, essencial para a vida do ser humano,

e em especial, para as organizações sujeitas às turbulências do mercado.
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2.2 Mudanças Estratégicas

Definida a essência da estratégia, podemos então definir o que é uma

mudança estratéqica.

Neste trabalho, partimos do pressuposto que a empresa já pratica algum tipo

de estratégia, obtida de forma consciente ou não, e que esta, apresenta-se

como um padrão adotado.

Devido aos novos objetivos e ou posicionamento que estão sendo adotados, de

forma planejada e consciente, através da nova estratégia, estes influenciam o

atual ambiente organizacional criado originalmente como suporte à estratégia

anterior.

Este raciocínio Sé apoia na lógica adotada por QUINN, MARKIDES e ARCO e

FLEXA visto na seção 2.1.2, na qual notamos que a estratégia é algo de

natureza ampla e orientadora das ações atuais e futuras da empresa e,

portanto, influencia toda a organização.

Também encontramos no estudo de CHANDLER 14, indicações de que há

necessidade de se adequar o ambiente organizacional à nova estratégia. O

autor mostra através da análise de diversas empresas americanas, a

necessidade de adequação da estrutura vigente à nova estratégia adotada.

É importante ressaltar que a visão de CHANDLER é complementada por

MINTZBERG e QUINN 15 , que arçumentam que não só a estratégia influência

a estrutura, como também, a estratégia é influenciada pela estrutura.

14 CHANDLER, A .D. Jr.. Strategy and structure - chaptersin the history oftheindustrial
enterprise. 3.ed. U.S.A. , The M.I.T. Press, 1966.

15 MINTZBERG, H" QUINN, J.B.. o processo da estratégia .3. ed.. Brasil, Bookman , 2001,
p.131
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Na concepção dos autores, quando, ao se formular uma nova estratégia, a

direção da empresa considera parâmetros da estrutura atual, esta última,

influencia na nova estratégia. Podemos notar este tipo de situação quando

fazemos análises estratégicas nas quais consideramos, por exemplo, os pontos

fortes e fracos da empresa atual. Ao utilizarmos estas informações como inputs

na formulação da nova estratégia esta passa a sofrer influência da estrutura

atual. Desta forma, uma estratégia é influenciada pela estrutura e vice-versa

de forma interdependente.

Como no nosso caso não estamos formulando uma nova estratégia, e sim

analisando as dificuldades em implantá-Ia, entendemos que o fato da estrutura

atual ter influenciado na concepção da nova estratégia, só virá a amenizar ou

aumentar as dificuldades de implantação, na medida inversa em que a atual

estrutura tenha influenciado na concepção da nova estratégia.

Portanto, numa mudança estratégica espera-se que cause transformações

amplas em toda organização, como decorrência da mudança das premissas

básicas adotadas pela organização, através da sua estratégia vigente.
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" Formulating strategyisdifficult enough. The more

problematic task confronting the CEO, however,is thk
1

successful implementation of strategy. "

( HREBINIAK, L.G. apud Hardy, C. , Managing strategic

action,1994 ,p.9 )
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2.3 Implantação de Estratégias

Antes de explicitarmos o que entendemos por Implantação de Estratégia é

importante avaliarmos onde ela se situa dentro do sistema gerencial da

Administração Estratégica.

N a década de 70, devido ao aumento de turbulência crescente no mercado,

as empresas adotam como sistema gerencial o Planejamento Estratégico

corporativo.

o Planejamento Estratégico corporativo procurava unificar os objetivos da

corporação, entretanto, apresentava um enfoque excessivo na atividade do

planejamento e pouca atenção se dava à etapa implementação. Este fato

ocorria principalmente porque havia uma dificuldade muito grande de

integração dos sistemas de planejamento com os demais sistemas

administrativos.

Procurando fechar uma lacuna existente entre a teoria e a prática, que impedia

a transformação das estratégias em ações, ANSOFF 16, procura desenvolver

um a teoria que faça a junção de forma sistemática, entre a formulação da

estratégia e a sua implantação.

Na década de 80 , Ansoff, propõe um novo sistema gerencial que ele chama

de Administração Estratégica.

A Administração Estratégica é uma evolução do planejamento estratégico. A

Administração Estratégica incorporou os benefícios do planejamento

estratégico desconsiderando seus pontos negativos.

Sua ênfase é na integração do planejamento às demais funções

administrativas, preocupa-se com a implantação e controle dos planos, além de

16 ANSOFF,lgor. Administração estratégica. Brasil, Editora Atlas S.A. ,1983
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reconhecer os fatores humanos comoinfluenciadores em todo o processo

administrativo.

É importante frisar que o processo proposto na Administração Estratégica tem

a característica de procurar constantemente a adaptação ao ambiente externo

e portanto, é um sistema gerencial mais adequado aos desafios causados

pelas turbulências que surgiram com as modificações do mercado nas últimas

três décadas. . ,

Segundo ANSOFF e McDONNELL 17,

" Administração estratégica é um enfoque sistemático a
uma responsabilidade importante e cada vez mais
essencial da administração geral : posicionar e relacionar
a empresa a seu ambiente de modo que garanta seu
sucesso continuado e a coloque a salvo de eventuais
surpresas"

Apenas para situarmos algumas diferenças significativas entre o Planejamento

Estratégico e a Administração Estratégica colocamos abaixo um quadro

comparativo entre ambos feito por GAJ18
.

17 ANSOFF, I. h. , McDONELL, E.J.lmplantando a administração estratégica. 2.ed..Brasil,
Editora Atlas SA ,1993, p.15

18 GAJ, L..-Adminstração estratégica. Brasil, Editora Ática SA, 1987, p.23
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Quadro 2.1 - Comparativo entre planejamento estratégico e administração

estratégica (Gaj, L. , Administração estratégica - Editora Atlas S. A. - Brasil,

1987, p.23).

Planejamento Estratégico Administração Estratégica

Estabelece uma postura em relação Acresce capacitação estratégica

ao ambiente

Lida com fatos, idéias, Acresce aspirações em gente, com

probabilidades mudanças rápidas da organização.

Termina com um plano estratégico. Termina com um novo comportamento

Sistema de planejamento. Sistema de ação

Em, Implantando a Administração Estratégica, ANSOFF e McOONELL 19 ,

mostram a administração estratégica como um processo sistêmico dirigido à

gestão de mudanças estratégicas. Este processo é composto das seguintes

etapas:

Primeiro, procura-se posrcionar a empresa perante o mercado utilizando-se

para tanto a estratégia e os recursos internos da organização.

Segundo , responder-se estrategicamente em tempo real as mudanças do

mercado através do monitoramento contínuo do ambiente de mercado,

tecnológico, econômico, social e político.

, .~

19 ANSOFF, I. H. , McOONELL, E.J.lmplantando a administração estratégica. 2.ed ..Brasil,
Editora Atlas S.A. ,1993.
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A terceira etapa é gerir sistematicamente a resistência durante a implantação

da estratégia. Esta última etapa, segundo os autores, tornou-se mais relevante

a partir da década de 80 quando com o aumento das mudanças no ambiente

empresarial de forma acelerada e descontínua conforme já citamos em nossa

introdução, leva as empresas à Ter uma necessidade de Ter seus planos

rápido e efetivamente colocados em prática.

CERTO e PETER 20, também definem a Administração Estratégica como um

processo.
Segundo os autores, para se executar a Administração Estratégica deve-se

seguiras seguintes etapas : análise do ambiente organizacional procurando

identificar os riscos e as oportunidades tanto atuais como futuras, estabelecer

uma diretriz ou meta a ser seguida pela organização, formular uma estratégia

para atingir os objetivos da organização, implementar a estratégia

transformando em ação as estratégias; finalmente controlar a implementação,

concentrando-se na monitoração e avaliação do processo e administração

estratégica.

•

Temos abaixo desenho esquemático do modelo proposto por o modelo

proposto por CERTO e PETER.

Figura 2.2 - Diagrama do processo de Administração Estratégica

ANÁLISE DOS EST ABELECIME FORMULAÇÃO IMPLANTA- CONTROLE

AMBIENTES NTODAS DA ÇÃODA ESTRATÉGICO

EXTERNO E DIRETRIZES:
~

ESTRATÉGIA
~

ESTRATÉGIA .~INTERNO ~ MISSÃO E
r--

OBJETIVOS
,

~ ~ ~ A~ , .••.• 1
A~

FEEOBACK

20 CERTO, Samuel C., PETER, J.Paul. Administração estratégica : pl~nejamento e
implantação da estratégia. Brasil, Makron Books, 1993, p.13-18
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Como vimos, a 'Implantação de Estratégia é uma das etapas da Administração

Estratégica. Esta etapa tem por objetivo a colocar em prática as estratégias

planejadas, ou, conforme nos explica GAJ 21, a implantação é uma das etapas

da administração estratégica que torna a estratégia uma realidade.

HUNGER e WHEELEN22 , definem a implantação de estratégia:

" A implementação de estratégia é o processo pelo qual as estratégias e

políticas são colocadas em ação ... ".

Portanto, ao procurar executar a etapa de implantação da estratégia, a

empresa está procurando se beneficiar das etapas anteriores a implantação,

dentro do sistema gerencial da Administração Estratégica.

Ou seja, tendo formulado a estratégia através da análise e do monitoramento

do ambiente organizacional, tendo definido suas metas e diretrizes e,

formulado e escolhido as estratégias mais adequadas, busca- se agora a

concretização dos planos.

A etapa de Implantação possui características diversas da etapa da

formulação, apesar de uma influenciar a outra e vice-versa.

OAVI023 relaciona alguns contrastes entre as etapas de formulação e

implantação.

Segundo o autor, a etapa de formulação é principalmente um processo

intelectual que envolve a coordenação de poucos indivíduos, voltado para

21 GAJ,L., Tornando a administração estratégica possível. Brasil, McGraw HiII,
1990, p.XXVIII

22 HUNGER, J.David. , WHEELEN,Thomas L.. Gestão estratégica: princípios e prática.
2.ed .. Rio de Janeiro, Reichmann& Affonso Editores, 2002, p.14

23 DAVID, Fred R.. Strategic Management. 6.ed .. U.S.A., Prentice Hall, 1997, p.214
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posicionar as forças antes da ação, focado na busca da eficácia e requer por

parte dos formuladores intuição e capacidade analítica.

Já a etapa da implantação é, segundo o autor, um processo prioritariamente

operacional que envolve a coordenação de muitas pessoas, voltado para o

gerenciamento de forças durante a ação; o foco passa a ser a busca da

eficiência e requer, por parte de quem implanta, motivação especial e

habilidades de liderança.

Adicionalmente às diferenças entre formulação e implantação contrastadas por

DAVID, encontramos as questões que surgem quando tratamos da

implantação de mudanças estratégicas.

Como já citamos anteriormente, quando há uma mudança estratégica estamos

falando de algo que causa mudanças amplas em toda organização. Nesta

ocasião, a estrutura J processos, sistemas, pessoas e a cultura estão sujeitas

a modificações profundas. A implantação da nova estratégia afeta a

organização desde os níveis hierárquicos superiores até os inferiores.

Não podemos esperar portanto, que a implantação de uma mudança

estratégica seja simples e fácil.

HAMERMESH 24, explicita qual é a profundidade da questão:

" A implementação da estratégia é o processo de garantir que a estratégia

esteja enraizada em tudo que a organização faz. "

Como vemos, a amplitude e profundidade das transformações que são

esperadas com a mudança de estratégia, revela a dimensão dos problemas

que se espera Ter ao se implementar a mudança.

24 HAMERMESH, Richard G.. Making strategy work : how seniors managers produce
results. U.S.A., John Wiley & Sons, 1986, p.44.
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Não podemos simplesmente assumir, que pelo fato da estratégia ter sido

elaborada durante meses de exaustivo trabalho mental, por planejadores

brilhantes, que interpretam o resultado do seu trabalho, como algo

extremamente lógico e essencial para a organização, que a mudança

estratégica será automaticamente implantada.

MALCOM, apud FISCHMANN25
, afirma que o ponto crítico do problema da

implantação é a suposição de que a decisão da aprovação pela alta

administração automaticamente coloca a solução em operação.

Baseados em suposições como esta, recomendava-se, segundo ANSOFF e

McDONNELL26, que apenas seria necessário que as lideranças e a alta

direção fosse conquistada de forma entusiástica. Para que se tivesse uma

estratégia implantada, superando-se assim as resistências. Apesar de ser esta

uma condição necessária, não era por si só suficiente. Recomendações mais

amplas e realistas passaram a considerar também fatores psicológicos,

sociológicos, políticose sistêmicos.

25 FISCHMANN, Adalberto A..lmplementação de estratégias: identificação e análise de
problemas. São Paulo, 1987. Tese, Faculdade de Economia e Adminstração, Universidade
de São Paulo, p.59.

26 ANSOFF, I. h. , McDONELL, E.J.. Implantando a administração estratégica. 2. ed.. Brasil,
Editora Atlas SA, 1993, p16.
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2.3.1 Identificação dos Problemas de Implantação

Definidos acima o significado da implantação estratégica e o entendimento da

sua relevância para o processo da administração estratégica , procuraremos

encontrar os pontos mencionados na bibliografia como problemáticos da para a

implantação da mudança estratégica.

o problema da implantação das mudanças de estratégias já vem sendo

percebido há pelo menos duas décadas. Como verificamos quando expusemos

o significado da administração estratégica, vimos que ANSOFF propôs este

novo sistema gerencial justamente como uma alternativa para solucionar as

dificuldades existentes com o planejamento estratégico e que impediam a

implantação efetiva de novas estratégias.

Analisando a Obra Implantando a Administração Estratégica vemos que

ANSOFF e McDONELL preocupam-se muito mais com as questões relativas a

implantação do processo gerencial da Administração Estratégica. Embora sua

argumentação quanto a gestão das resistências à implantação do novo

sistema, esteja mais voltado ao processo da administração Estratégica, os

autores afirmam que o os problemas encontrados estão relacionados ao

processo de mudança. Não há um detalhamento de quais são estes

problemas de forma específica e, apenas de modo genérico, os autores

escrevem que as resistências a mudanças podem surgir como uma reação

natural em grupos ouindiv.íduos que se sentem ameaçados em sua cultura e

sua posição de poder.

Outro tipo de resistência citado pelos autores, é a resistência sistêmica a

mudança que surge durante a implantação do sistema de Administração

Estratégica.. Neste caso a questão está mais voltada à resistência existente na

empresa em decorrência de divergências de objetivos entre as atividades

operacionais e as atividades estratégicas.
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Encontramos nesta obra uma única referência mais específica em relação a

não concretização da implantação da mudança estratégica.

A falta de apoio por parte da alta administração por um período de tempo

suficiente para a efetiva mudança, estimado entre 5 a 10 anos , faz com que a

oposição cultural e política volte a atuar na organização, diminuindo ou

suprimindo os efeitos da mudança alcançada até aquele momento.

A obra de Ansoff sobre implantação da administração estratégica foi publicada

pela primeira vez em 1984 e para esta versão que analisamos escrita em

conjunto com McDONELL não houve grandes variações. Ou seja , a

preocupação inicial continuou sendo o processo da implantação da

Administração estratégica de forma genérica.

Em 1987 FISCHMANN 27, desenvolveu uma tese que visava identificar os

principais problemas que os administradores modernos enfrentam ao implantar

novas estratégias.

Suas primeiras considerações mostram a precariedade de informações

existentes sobre o assunto. Poderíamos dizer que este tipo de preocupação

era recente. Entre 1980 a 1987 , o autor analisou 15 obras nas quais

identificou as recomendações para implantação de estratégias e os problemas

para sua implantação.

Como principais causas de fracasso I problemas, Fischmann encontra na

bibliografia diversos pontos e faz uma pesquisa entre empresas atuantes no

mercado brasileiro.

Os pontos pesquisados por Fischmann, baseados em sua pesquisa

bibliográfica, foram os seguintes:

27 FISCHMANN, Adalberto A.. Implementação de estratégias: identificação e análise de
problemas. São Paulo, 1987. Tese, Faculdade de Economia e Administração, Universidade
de São Paulo, p. 143.
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( Os números entre parênteses representam as medianas obtidas na pesquisa

em cada item. A escala utilizada foi de 1 a6, sendo 1 a discordância máxima e

6a concordância integral com a afirmação sobre a causa da não implantação

da estratégia).

(a) As estratégias a serem implementadas estavam em conflito com valores

culturais da empresa (2,36);

(b) A liderança e comando dos gerentes não foi bastante eficaz( 2,93);

(c) Os sistemas de informação usados para monitorar a implantação não eram

adequados( 3,48 );

(d) Disponibilidade de recursos físicos/técnicos não foi suficiente( 2,77);

(e) Tarefas e atividades críticas da implantação não foram definidas com

detalhamento suficiente( 3,27);

(f) Surgimento de grandes problemas no ambiente externo e que não foram

identificados antecipadamente( 4,10);

(g) Alta administração não deu sustentação suficiente para a implementação

( 2,26);

(h) Implementação levou mais tempo que o originalmente previsto( excedeu o

corrugaram )( 2,92);

(i) Modificações básicas da estrutura organizacional da empresa, necessárias

para a implementação da estratégia, não foram efetivadas( 2,67);

U) Variáveis incontroláveis do ambiente externo tiveram um impacto adverso

( 4,48);

(k) Coordenação das atividades de implementação não foi bastante eficaz

( 3,05);

(I) Capacitação dos gerentes envolvidos não foi suficiente( 2,91);

(m)Disponibilidade dos recursos humanos foiinsuficiente( 2,74);

(n) Disponibilidade de tempo para a implementação foi muito reduzida t

( alta pressão de tempo)( 2,83);

(o) Principais formuladores/ implementadores da estratégia saíram da empresa

durante aimplementação(1 ,31);

(p) Atividades dos concorrentes desviaram a atenção da implementação( 1,49);

,,
1

(q) Instruções e treinamento dados para o nível médio e

empregados não foram adequados( 2,67);

inferior de i
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(r) Mecanismos de compensação ( participação nos lucros, prêmios, etc. )

atrelados ao desempenho da implementação estratégica não foram

montados nem explicitados( 2,94);

(s) Disponibilidade de recursos financeiros foi insuficiente( 1,57);

(t) Alta administração modificou as prioridades estratégicas durante a

implementação( 2,71);

(u) Metas globais da decisão estratégica não foram bem compreendidas pelos

empregados(2,79).

Desta forma, entre os pontos apresentados, onde houve maior concordância
,

sobre os quais eram as maiores causas dos problemas encontrados estão :

1. Variáveis incontroláveis do ambiente externo tiveram um impacto adverso

( 4,48);
2. Surgimento de grandes problemas no ambiente externo e que não foram

identificados antecipadamente( 4,10);

3. Os sistemas de informação usados para monitorar a implantação não eram

adequados( 3,48 );

4. Tarefas e atividades críticas da implantação não foram definidas com

detalhamento suficiente( 3,27);

A pesquisa de FISCHMANN se apoia fortemente em uma pesquisa feita por

ALEXANDER 28 em 1985, na qual ele, através da pesquisa feita com 93

empresas de grande porte escolhidas entre as 500 maiores empresas

apontadas pela revista Fortune , identificou dez problemas potencialmente mais

freqüentes na implantação de estratégias. São eles, pela ordem de maior para

o menor causador de dificuldades :

28 ALEXANOER, l.O .. Successfully implementing strategic decisions, Long Range Planning,
Great Britain, v.18, n.3, p.91-97, 1985.
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1. Implantação levou mais tempo do que originalmente previsto;

2. Surgimento de grandes problemas durante a implantação e que não foram

identificados rapidamente;

3. Coordenação das atividades de implantação não foi bastante eficaz;

4. Crises e atividades concorrenciais desviaram a atenção de implantação

desta decisão;

5. Capacitação dos empregados envolvidos não foi suficiente;

6. Treinamento e instrução dados para o nível inferior de empregados não

foram adequados;

7. Fatores incontroláveis do ambiente externo tiveram um impacto adverso na

implementação;

8, Liderança e comando proporcionados pelos gerentes departamentais não

foram suficientemente adequados;

9. Tarefas e atividades-chave de implementação não foram definidas com

detalhamento suficiente ;

10.Sistemas de informação usados para monitorar a implementação não eram

adequados.

Consideramos esta pesquisa importante pois ainda é utilizada como base em

pesquisas feitas mais recentemente no exterior , conforme veremos mais

adiante.

DUTTON e DUCAM29 discutem em seu texto, como o conjunto de questões

estratégicas a serem respondidas em uma mudança estratégica, influenciam a

mudança no seu início e implantação, em função do escopo das questões

estratégicas, da sua quantidade e variedade.

Os autores conceituam mudança estratégica como um processo composto de

duas fases.

29 DUTTON, J. E, DUCAN, Robert B .. The influence of the strategic planning process on strategic
change. Strategic Management Joumal, U.SA, v. 8, p.103-116, 1987.
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A primeira fase é a iniciação. Nesta etapa o conhecimento da necessidade de

mudança é construído e é tomada a decisão de se fazê-Ia.
A Segunda fase chamada de implantação referem-se a atividades envolvendo

a utilização e a institucionalização da mudança na organização.

Nas duas fases do processo de mudança estratégica ocorrem uma dinâmica de

política e outra de informações.
Na fase de iniciação a dinâmica da política tem como objetivo a construção do

interesse nos indivíduos que tomam as decisões. Já a dinâmica de informação

procura fornecer aos indivíduos que tomam as decisões, dados suficientes para

o entendimento da natureza da questão estratégica , ou no mínimo, um meio

para solucioná-Ia.

Desta forma, segundo os autores, para que haja o início da mudança

estratégica , é preciso que haja suficiente interesse político e informações

técnicas.

Do mesmo modo, na fase de implantação há necessidades políticas e de

informação.
No lado político, deve haver uma base ampla de aceitação pessoal e interesse

na mudança para que a aceitação e utilização ocorra. Os autores argumentam

que para que haja uma possibilidade de sucesso da implantação é necessário

o interesse político e o comprometimento pessoal.
Adicionalmente ao suporte político, os implantadores precisam de informação

durante a implantação de modo a permitir que eles possam fazer as correções

necessárias durante a·implantação para garanti-Ia.

Em resumo, os autores atribuem as dificuldades para implantar uma mudança

estratégica, a fatores relacionados a capacidade dos implantadores, de formar

uma base de sustentação política que permita tanto na fase de iniciação como

na fase de implantação, fazer com que as pessoas passem a considerar em

suas agendas, as questões estratégicas como prioritárias, bem como,

desenvolvam um comprometimento pessoal para executá-Ias.
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Outro fator sustentado pelos autores, se relaciona a capacidade de geração de

um fluxo de informações suficientes, que permitam a tomada de decisões sobre

o rumo a ser tomado, bem como, permitam a correção da direção seguida

durante o processo de implantação.

REED e BUCKLEY 30 demonstram sua preocupação com a implantação da

estratégia. Seu argumento propõe uma abordagem para implantar a estratégia

procurando evitar os problemas de implantação, atuando de forma pró-ativa

sobre a implantação através da identificação e controle das ações gerenciais .

Os autores vêem como principal problema na implantação de mudanças

estratégicas a comunicação eficiente do intento estratégico em todos os níveis

da organização.

Para solucionar o problema, os autores propõem, em linhas gerais, comunicar

o intento estratégico a todos os níveis da organização de forma efetiva através

da definição de ações gerenciais, planos de ação compreensíveis para todos

os níveis. Também é necessário que se alinhe os sistemas de remuneração e

premiação com as atividades chaves e com fatores críticos de sucesso.

Finalmente deve-se procurar criar através da comunicação direta, criar um

ambiente no qual se procure evitar problemas, bem como monitorar o processo

de implantação corrigindo os rumos no caso de não aderência aos planos.

TREGOE e TOBIA 31 , procuram, através de oito regras, transformar a visão em

ação. Estas regras procuram evitar os problemas encontrados na implantação

de estratégias bem como aproveitar momentos adequados para a implantação

das mudanças.

30 REED, R., BUCKLEY, M. Ronald. Strategyin action - techniques for implementing strategy-
Long Range Planning. GreatBritain, v. 21, n. 3, p. 67-74,1988.

31 TREGOE, Benjamin S., TOBIA, Peter M .. An action-oriented approach to strategy. The
Journal of Business Strategy, U.S.A., jan.lfev., p.16-21, 1990.
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Os problemas que OS autores procuram evitar são :

• Os gerentes tomam decisões ambíguas se a estratégia não for clara,

simples e específica;

• Falta de conexão entre a estratégia e os planos operacionais e orçamentos;

• Não dirigir ações para questões críticas que surgem pela definição e

implantação da estratégia.

• Não tornar a estratégia um guia para ações do dia a dia. Por exemplo, na

seleção de novos funcionários, seleção de prioridades, estabelecimento de

padrões devem ser decididos tendo-se em mente a estratégia.

• Falta de alinhamento entre cultura,estrutura, sistemas e mecanismos de

controle e ajustes existentes na organização.

• Por não Ter ocorrido a participação ampla na concepção e na confirmação

de suposições adotadas durante a concepção da estratégia, não se

consegue, durante o esforço de implantação que haja um envolvimento

profundo de toda organização.

• desalinhamento entre a estratégia e a estrutura de recompensas provoca

perda de foco na estratégia;
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• Falta de liderança do CEO durante a implantação da nova estratégia.

RAIMOND e EDEN 32 desenvolvem uma abordagem para evitar os problemas

de implantação da mudança de estratégia considerando que os problemas se

iniciam já no planejamento estratégico e como conseqüência impedem a

implantação da estratégia.

Os problemas indicados pelos autores são:

A competição entre grupos e subgrupos que tem objetivos diversos dentro da

organização e que, durante as reuniões de concepção do planejamento

estratégico, não expõem as divergências para que sejam amplamente

debatidas. A preocupação destes grupos é a de impor seus objetivos aos

demais. Desta forma, são gerados planos em que aparentemente há

concordância, mas que na prática, não gerará nenhuma ação para

implantação.

Outro ponto levantado pelos autores é o nível de envolvimento emocional ao

final do planejamento estratégico. Segundo os autores, se ao final do encontro

os implantadores apresentarem um estado emocional de melancolísmo e

frustração, os planos não serão implantados. Para criar um plano que será

implantado, há necessidade de criar energia nas pessoas encarregadas de

implementar o plano.

Os autores propõem, finalmente, que os fatores emocionais e as divergências

sejam contornadas com o auxílio de um agente de mudança externo que possa

facilitar aos diversos grupos e subgrupos a convergência para um plano que

englobe os objetivos diversos e, desta forma, obter um comprometimento com

a implantação.

32 RAIMOND , Paul, EDEN, Colin. Making strategy work, Long Range Plannig, Great Britain,
v.23, n.5 , p. 97-105,1990.
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A proposta feita por estes autores parece- nos similar à prescrição sugerida

nos primórdios do sistema de planejamento estratégico, ou seja , a

recomendação de se conquistar os líderes e a alta direção de forma

entusiástica para a obtenção da implantação.

Gomo já citamos anteriormente, esta é uma condição necessária mas não

suficiente para que haja a implantação da mudança estratégica..

ROBERT33, relata algumas razões pelas quais os principais executivos das

organizações têm dificuldades para a implantação de estratégias.

• A não verbalização da estratégia por parte dos principais executivos impede

a implantação da estratégia, porque as pessoas não conseguem implantar o

que elas não conhecem.

..·,ff;;'.~
• O desenvolvimento da estratégia isoladamente pelei'executivo principal ,

impede o envolvimento de pessoas chave para a implantação que além de

não conhecerem a racionalidade por traz da estratégia não se sentem

comprometidos com ela. Mesmo o envolvimento de um pequeno grupo na

concepção da estratégia não é suficiente. Segundo o autor, é necessário

que todo o corpo gerencial da organização seja envolvido de modo a

conseguir um entendimento profundo por parte deles da nova estratégia.

• Outro ponto citado pelo autor é a falta de habilidade que as das pessoas de

níveis operacionais apresentam em função de terem desenvolvido suas

carreiras lidando apenas com questões operacionais. Desta forma, estas

pessoas têm dificuldades de executar estratégias se as mesmas forem

apenas jogadas sobre eles, há necessidade de educá-los para lidar com a

estratégia.

33 ROBERT, Michel M.. Why CEOs have difficulty implementing their strategies. TheJournal of
Corporate Strategy. U.S.A., March fAbril. 1991.
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• As pessoas não implantam novas estratégias se não se sentirem

comprometidas. É necessária a participação nas diversas etapas da

implantação para que seja gerado o comprometimento das pessoas com a

nova estratégia.

• Finalmente, o autor afirma que as pessoas desistem da estratégia se

encontram conseqüências que não foram previstas. Ou seja, a falta de uma

atitude pró-ativa que procure identificar as conseqüências da implantação

da estratégia, faz com que as pessoas percam a fé na estratégia.

JOHNSON34, mostra através do seu artigo que existe uma inércia para a

mudança estratégica causada pela cultura da organização e propõe um modelo

para se lidar com ela .

Segundo o autor, a cultura é como um paradigma que é adotado por toda

organização ao longo do tempo e que, através de suposições e crenças, age

como um filtro sobre tudo o que acontece na organização procurando manter o

modo atual de se fazer as coisas. Vemos abaixo como a rede cultural se

interrelaciona com a organização.
Figura 2.3 - Rede cultural apresentada por JONHSON

Histórias e
Mitos

Sistemas
de Controle

organizaci
onal

34 JONHSON, Gerry. Managing strategic change: strategy, culture and action. Long Range
Planning. Great Britain, v.125, 11.1, p.28-36, 1992.
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Portanto, é um erro acreditar que a mudança estratégica será promovida

apenas com a mudança de algumas crenças e suposições.

A estratégia atual é executada tendo como apoio o paradigma ou cultura

existente, e uma mudança de estratégia influencia a cultura da mesma forma

que é influenciada por ela. Assim, surge durante a implantação de uma nova

estratégia, uma resistência política à mudança, começando inclusive a partir

dos níveis hierárquicos mais altos, pois estes são geralmente os defensores

maiores da cultura atual.

Identificamos neste texto, que a dificuldade que surge ao implantar uma

mudança estratégica, é o entendimento de quais aspectos da cultura atual

estão sendo atingidos, já que existem diversos aspectos culturais que não são

explícitos, pois são expressos através de símbolos de tradição e histórias

existentes nas rotinas diárias da organização. Portanto, não se conhecendo

estes fatores não se consegue atuar sobre eles.

HUTCHINSON 35 considera a dimensão humana na abordagem estratégica.

O autor afirma que para que a mudança estratégica ocorra com sucesso, há

necessidade de que haja um entendimento e comprometimento das pessoas

em todos os níveis sobre a nova estratégia, sem o que, a obtenção das metas

desejadas tornam-se apenas uma ilusão.

Entre os pontos apontados pelo a autor destacamos :

• A capacitação das pessoas para se adaptarem a mudança de estratégia é

freqüentemente negligenciada ou é dada pouca atenção à questão,

assumindo-se que basta que se comunique apenas uma vez a nova

estratégia e as mudanças na forma de trabalhar das pessoas ocorrerão.

35 HUTCHINSON, Colin. Corporate strategy and the enviroment. Long Range Plannning.
Great Britain, v. 25, n.4, p.9-21 , 1992.
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• A escala de mudança cultural que é necessária na mudança da estratégia é

muitas vezes subestimada, e a mudança de estratégia toma mais tempo

que o esperado.

• A falta de envolvimento de pessoas de Recursos Humanos desde os

estágios iniciais da nova estratégia dificulta a sua implantação, pois é

necessário que eles conheçam em profundidade os novos objetivos para

que possam ajudar na capacitação das pessoas em todos os níveis.

KAPLAN e NORTON36, percebem como um dos problemas da implantação da

estratégia é a não existência de um sistema adequado de informações que

permita o foco na estratégia. Esta falta de informação impede a transmissão da

estratégia de forma compreensível para todos os níveis da organização, bem

como impede um feedback para a direção da empresa, dificultando a tomada

de decisões caso seja necessário a correção dos rumos tomados para

alcançar a estratégia definida.

DUCK 37, propõe que as mudanças a serem executadas na organização, não

sejam mais feitas olhando-se as partes a serem modificadas de forma

individual, mas enxergando- se a mudança de forma dinâmica. A metáfora

utilizada pela autora é a de equilibrar um móbile onde todas as partes estão

interrelacionadas. Para executar a mudança é proposta a formação de um

grupo de transição que gerencie, principalmente, os problemas apontados

abaixo:

L
• Dificuldades de comunicação da estratégia pela liderança ao restante da

organização .
r:;

r "{
1

36 KAPLAN, Robert S., NORTON, David P.. The balanced scorecard:measures that driv~':
performance. Harvard BusinessReview. USA, jan/fev, p.71- 79,1992. ......, -

37 DUCK, Jeanie O.. Managing Change : theart of balancing. Harvard Business Review, USÂ,
nov-dez, p.109 -118,1993.

.,.
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• Não entendimento do contexto atual das organizações. Ou seja, as

lideranças tentam obter as mudanças através da seguinte seqüência :

motivar as pessoas a comprar a visão, mudança de atitudes por terem

entendido a visão, como conseqüência a empresa tem seus resultados

melhorados e finalmente as pessoas vendo os resultados positivos se

comprometem ainda mais com as mudanças, criando assim uma espiral de

sucesso.

• Segundo a autora, este modelo não corresponde a realidade das empresas

pois há um grande contingente de pessoas que são céticas quanto a

mudança e portanto, não se comprometem com a visão. Sua proposta é de

primeiro solicitar a mudança de hábitos, e quando esta render resultados

melhorando a performance, as pessoas passarão a acreditar e se

comprometerão.

• Não entendimento por parte da liderança de que os processos de mudança

é um fundamentalmente emocional. Desta forma, surgem sentimentos

positivos e também negativos que precisam ser entendidos e administrados.

• Falta de confiança entre as pessoas e a organização. Esta falta de

confiança é causada por dois fatores. Primeiro, pela falta de previsibilidade

sobre o futuro, pois as pessoas querem saber o que esperar. Segundo, pela

falta de capacidade sentida pelas duas partes, liderança e funcionários, de

que são capazes de executar as novas tarefas.

;

U
'I'
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PELLEGRJNELLle BOWMAN 38, propõem que a implantação de uma nova

estratégia seja feita através de projetos como uma forma de superar os efeitos

do filtro do paradigma mostrado por JOHNSON 39.

Segundo os autores, da mesma forma que para se formular uma nova

estratégia é necessário que a alta direção da empresa consiga um bypass

sobre o paradigma atual da empresa, também é necessário que ao implantar a

nova estratégia, também crie- se um a bypass sobre os sistemas atuais,

estruturas e hierarquias. O bypass sugerido pelos autores é implantar a nova

estratégia através de projetos, que são uma abordagem sistemática que

permitem as organizações assumir as mudanças fora do escopo do seu

negócio atual f'

Esta proposta visa superar as dificuldades que ocorrem durante a implantação:

• Limitações causadas pelas convenções e protocolos( paradigma de

JONHSON);

• Descoordenação dos grupos encarregados da implantação das novas

estratégias.

STREBEL 40 , analisa porque os empregados resistem à mudança.

Sua análise aponta como o principal fator de resistência à mudança estratégica

a forma diferenciada de pensar que os empregados e a direção têm sobre a

mudança.

38 PELLEGRINELU, Sergio, BOWMAN, Cliff. Implementing strategy through projects. Long
Range Planning, Great Britain, v. 27, n. 4, p. 125-132, 1994.

39 JONHSON, Gerry. Managing strategic change: strategy, culture and action. Long Range
Planning, Great Britain, v.25, n.1, p.28-36,1992.

40 STREBEL, P ..Why do employees resist change. Harvard Business Review, USA, mai-jun,
p.86,1996.
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Para o autor, as mudanças promovidas pela direção da empresa significam

oportunidades, tanto para o negócio quanto para a própria direção, enquanto

que para os empregados incluindo a gerência intermediária, a mudança é algo

que cria ruptura e intromissão gerando um desequilíbrio.

Para evitar esta divergência o autor propõe que seja revisto o pacto pessoal

existente entre empresa e empregados, e que define o relacionamento entre

ambos, de modo a conseguir o comprometimento dos empregados com a nova

estratégia. O pacto pessoal a ser revisto deve ser avaliado em três dimensões,

a formal, psicológica e social.

Portanto identificamos como o principal problema sob o ponto de vista do autor,

o não reconhecimento, por parte da empresa, da quebra de contratos no pacto

pessoal que decorrem da mudança estratégica, dificultando o

comprometimento das pessoas com a nova estratégia.

Em 1998, AL-GHAMDI 41, fez uma revisão no trabalho de ALEXANDER 42,

citado anteriormente, e constata que após 13 anos, o problema da implantação

das estratégias ainda é uma questão relevante.

Sua revisão bibliográfica feita a partir dos anos 90 constata que dos 22

problemas levantados por Alexander, 15 ainda permanecem entre as

dificuldades encontradas para a implantação das estratégias.

São eles:

1. A coordenação das atividades de implantação não foram suficientemente
eficazes;

2. A capacitação dos empregados era insuficiente;
3. Treinamento e instruções dadas aos empregados dos níveis Inferiores

foram inadequados;

., I

41 AL-GHAMOI, Sal em M..Obstacles to successfulimplementation ofstrategicdecisions: the
British experience, EuropeanBusiness Review, v.98, n.6 , p.322-327,1998.

42 ALEXANOER, LO .. Successfullyimplenting strategic decisions. Long Range Planning,
Great Britain, v.18, n.3, p.91-97,1985.
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4. A liderança e direção fornecida pelo gerente departamental foram
inadequadas;

5. Atividades dos concorrentes desviaram a atenção da implementação;
6. Mudanças nas responsabilidades dos empregados chave não foram

claramente definidas;
7. Os principais formuladores da decisão estratégica não tiveram uma

participação ativa na implantação;
8. Os problemas que requeriam o envolvimento da alta administração não

foram comunicados suficientemente cedo;
9. As tarefas e atividades chave da implantação não foram suficientemente

definidas;
10. Os sistemas de informação utilizados para monitorar a implantação eram

inadequados;
11. Metas globais da decisão estratégica não foram bem compreendidas pelos

empregados;
12. Variáveis incontroláveis do ambiente externo tiveram um impacto adverso

sobre a implantação;
13. Surgimento de grandes problemas no ambiente externo e que não foram

identificados antecipadamente;
14. Principais formuladoresl implementadores da estratégia saíram da empresa

durante a implementação;
15. Implementação levou mais tempo que o originalmente previsto.

I

~"~--.~)-- - ,

A pesquisa feita pelo autor junto a empresas inglesas identificou seis

problemas que ocorreram em pelo menos 70 % das empresas analisadas:

1. Implementação levou mais tempo que o originalmente previsto, em 92% das
empresas analisadas;

2. Surgimento de grandes problemas no ambiente externo e que não foram
identificados antecipadamente, em 88% das empresas analisadas;

3. A coordenação das atividades de implantação não foram suficientemente
eficazes, em 75 % das empresas analisadas;

4. Atividades dos concorrentes desviaram a atenção da implementação, em
83% das empresas analisadas;

5. As tarefas e atividades chave da implantação não foram suficientemente
definidas, em 71 % das empresa analisadas;

6. Os sistemas de informação utilizados para monitorar a implantação eram
inadequados, em 71 % das empresas analisadas.

HUY 43, desenvolve uma teoria que procura relacionar as várias dinâmicas que

existem em um processo de mudança estratégica com os processos

emocionais, nos níveis individuais e organizacionais.

43 HUY, Quy N.. Emotional capability, emotionalintelligence, and radical change. Academy Iof '
Management Review. U.S.A., v.24, n.2, p.325-345, 1999.
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o autor utiliza alguns fatores apontados por Daniel Goleman (apud HUY

p.325),que caracterizam a inteligência emocional dos indivíduos e os

transportam para o nível organizacional . Neste as nível organizacional as

empresas possuem o que SCHEIN (apud HUY p. 325), chama de capacidade

emocional. " ,

"No nível organizacional, a capacidade emocional das empresas se
refere a habilidade da empresa de reconhecer, monitorar, discriminar, e
atender as emoções de seus membros, ela é manifestada nas normas e
rotinas organizacionais relacionadas aos sentimentos."

HUY usa o modelo para mudança radical composta de três etapas:

receptividade, mobilização e aprendizado, seguindo a dinâmica abaixo.

Figura 2.4- Processo de Mudança estratégica, adaptado de HUY, p329.
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A receptividade à mudança é caracterizado pelos vários graus de desejo de se

aceitar a mudança proposta, variando desde a resignação , aceitação passiva ,

e confirmação entusiástica.

Para o autor, é necessário algum grau de receptividade para a mudança a fim

de que haja a mobilização e aprendizado.

A mobilização se refere, no nível organizacional, ao processo de unir diferentes

segmentos da organização para em conjunto atingir as metas desejadas de

mudança.

o aprendizado no nível organizacional ocorre na avaliação dos resultados

obtidos após a mobilização . Se as metas não foram atingidas há um estimulo

ao aprendizado e a mudança do processo utilizado para novamente buscar a

receptividade para tentar alcançar as metas desejadas.

Nas etapas de receptividade, mobilização e aprendizado existem fatores

emocionais na organização que facilitam ou dificultam a implantação da

mudança.

Na etapa da receptividade temos:

1. Experiência emocional refere-se à qualidade dos esforços organizacionais

de identificaras várias emoções que surgem durante a mudança e lidar com

elas. Quanto maior o nível da experiência emocional da organização é

maior a receptividade à mudança.

2. Reconciliação emocional refere-se à capacidade que a organização possui

de unir valores fortemente opostos dos indivíduos. Quanto maior o nível de

reconciliação maior a receptividade à mudança.
.' .. '~

3. Dinâmica de Identificação refere-se à identificação dos membros da

organização com os comportamentos característicos desta. Quanto maior o

nível de identificação com a organização , menor a receptividade à
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mudança que seja interpretada como uma ameaça à identidade da

organização.

Na etapa de mobilização temos :

1. Dinâmica de Encorajamento refere-se à habilidade da organização fomentar

a esperança durante a mudança , ou seja, instalar a crença e o desejo de

que o futuro será melhor que a situação atual. Quanto maior o nível de

encorajamento, maior o nível de mobilização para a mudança proposta.

Na etapa de aprendizado temos :

1. Na medida em que não ocorra uma destruição completa das características

passadas da organização citado no item 3 da etapa de receptividade, o

nível alto de identificação com a organização e a existência de um baixo

tumover, maior o nível de aprendizado da organização.

2. Dinâmica de expressão da liberdade refere-se à habilidade da organização

de facilitar que a variedade de emoções que surgem durante a mudança

sejam sentidas e mostradas. Ou seja, é o nível de opressão que a cultura e

o poder exercem sobre os indivíduos da organização. Quanto maior o nível

de liberdade na organização para que os indivíduos expressem seus

sentimentos, maior o nível de aprendizado.

~l~
'1

3. Dinâmica de divertimento refere-se à habilidade da organização de criar um

ambiente que encoraja a experimentação e a tolerância de erros durante a

mudança estratégica. Quanto maior o nível de divertimento, maiores as

possibilidades de aprendizado.

""~. ,
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Portanto, através desta proposição teórica podemos verificar alguns problemas

que podem surgir durante a implantação da mudança estratégica baseados na

capacidade emocional da organização:

1. A organização tinha pouca experiência com mudanças estratégicas e não

soube lidar com os aspectos emocionais que surgiram durante a mudança.

2. A organização não teve a capacidade de conciliar interesses dos diversos

grupos.

3. A mudança estratégica implicava em um alto grau de mudança cultural.

4. A organização não conseguiu encorajar as pessoas a se mobilizarem para a

mudança.

5. Ambiente organizacional não permitia a liberdade de expressão de seus

membros, impedindo as propostas de alternativas que viabilizassem a

mudança estratégica

6. A organização não encorajava experiências e nem tolerava erros .

BEER e EISENSTAT44, através de pesquisas feitas em 12 empresas

consistindo em mais de 150 unidades identificaram seis barreiras para

implantação de estratégias, ou conforme os autores, os assassinos silenciosos

da implantação da estratégia, pois raramente são reconhecidas publicamente.

44 BEER M. ,EISENSTAT, R. A.The silent killers of strategy implementation and Iearning. Sloan
Management Review, U.S.A, summer, v. 41, n.4, p.29 - 40, 2000.
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São eles:

1. Estilo agir do executivo principal;

2. Falta de clareza da estratégia e prioridades conflitantes;

3. Alta direção ineficaz;

4. Comunicação vertical fraca;
5. Coordenação fraca entre funções, negócios , processos e interfaces entre

eles;
6. Habilidades de liderança e desenvolvimento inadequadas da

média gerência.

Concluímos aqui a revisão da bibliografia considerada significativa.
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2.3.2 Resumo dos problemas identificados

Buscamos agora agrupar os problemas identificados na seção anterior, para

que o leitor tenha uma visão geral das dificuldades identificadas em nossa

revisão bibliográfica.
Utilizamos como referência os problemas apontados por FISCHMANN e

adicionam-lhes os novos problemas que foram identificados após o trabalho do

autor.

Quadro 2.2 - Resumo dos problemas de implantação de mudança estratégica

1. As estratégias a serem implementadas estavam em' PELLEGRINELLI e

conflito com valores culturais da empresa BOWMAN, HUY

5. Tarefas e atividades críticas da implantação não foram

definidas com detalhamento suficiente.
TREGOE e TOBIA,

AL-GHAMDI

2. A liderança e comando dos gerentes não foi bastante AL-GHAMDI

eficaz BEER e EISENSTAT

3. Os sistemas de informação usados para monitorar a DUTTON e DUCAN

implantação não eram adequados ,KAPLAN e NORTON ,

AL-GHAMDI

4. Disponibilidade de recursos físicos/técnicos não foi

suficiente.



9. Modificações básicas da estrutura organizacional da TREGOE e TOBIA;

empresa, necessárias para a implementação da AL-GHAMDI

estratégia, não foram efetivadas.

10.Variáveis incontroláveis do ambiente externo tiveram AL-GHAMDI

um impacto adverso.

11.A coordenação das atividades de implementação não PELLEGRINELLI e

foi bastante eficaz. BOWMAN; AL-

GHAMDI, BEER e

EISENSTAT

12.A capacitação dos gerentes envolvidos não foi DUTTON e DUCAN,

suficiente. ROBERT,

HUTCHINSON,

AL-GHAMDI, BEER e

EISENSTAT

6. Surgiram grandes problemas no ambiente externo e

que não foram identificados antecipadamente.

7. Alta administração não deu sustentação suficiente para

a implementação.

8. Implementação levou mais tempo que o originalmente

previsto( excedeu o cronograma ).

AL-GHAMDI

AL-GHAMDI

58
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13.A disponibilidade dos recursos humanos foi

insuficiente.

18.Mecanismos de compensação ( participação nos REED e BUCKLEY ,

lucros, prêmios , etc. ) atrelados ao desempenho da TREGOE e TOBIA

implementação estratégica não foram montados nem

explicitados.

14. A disponibilidade de tempo para a implantação da

nova estratégia foi muito reduzida ( alta pressão de

tempo).

15. Os principais formuladoresl implementadores da

estratégia saíram da empresa durante a

implementação.

16.Atividades dos concorrentes desviaram a atenção da

implantação.

17.As instruções e treinamento dados para o nível médio e

inferior de empregados não foram adequados.

19. A disponibilidade de recursos financeiros foi

insuficiente.

20.A alta administração modificou as prioridades

estratégicas durante a implantação.

AL-GHAMDI;

AL-GHAMDI;

AL-GHAMDI

compreendidas pelos empregados.

21.As metas da decisão estratégica não foram bem REED e BUCKLEY ,

TREGOE e TOBIA,

ROBERT, DUCK, AL-

GHAMDt, BEER e

EISENSTAT
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22. Não houve conexão adequada entre a estratégia e os TREGOE e TOBtA

planos operacionais e orçamentos.

29. A abordagem de implantação adotada não foi DUCK

adequada ao contexto organizacional.

23. Falta de participação ampla na formulação da

estratégia prejudicou o comprometimento.

24. Falta de liderança ou o modo de agir do executivo

principal, prejudicaram a implantação.

25. Divergências na alta direção prejudicaram a

implantação.

26. Conseqüências da implantação não previstas,

desestimularam o comprometimento com a

implantação.

27. A não identificação do impacto da nova estratégia

sobre a cultura da empresa, impediu ações que

facilitassem a sua implantação.

28. A falta de envolvimento da área de Recursos Humanos

na formulação da estratégia, dificultou a capacitação

das pessoas durante a implantação.

TREGOE e TOBtA,

ROBERT

TREGOE e TOBIA,

BEER e EISENSTAT

RAtMOND e EDEN

ROBERT

JOHNSON,

HUTCHtNSON,

STREBEL

HUTCHtNSON



31.Falta de confiança entre as pessoas e a organização DUCK

impediram a implantação.

30.A liderança não soube lidar com os aspectos

emocionais da mudança estratégica.

32. Os principais formuladores da estratégia não tiveram

participação ativa na implantação .

33. Os problemas que requeriam o envolvimento da alta

administração não foram comunicados suficientemente

cedo.

34.A organização não teve a capacidade de conciliar

interesses dos diversos grupos.

DUCK,HUY

AL-GHAMDI

AL-GHAMDI
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-

36.Ambiente organizacional não permitia a liberdade de HUY

expressão de seus membros, impedindo propostas de BEER e EISENSTAT

alternativas que viabilizassem a mudança estratégica.

35.A organização não conseguiu encorajar as pessoas a

se mobilizarem para a mudança.

37.Houve coordenação fraca entre funções, negócios,
processos e interfaces entre eles.

HUY

BEER e EISENSTAT



62

3. Metodologia da Pesquisa

Como pressentido através da nossa vivência prática, e confirmado através da

revisão bibliográfica, vimos que desde os primórdios do sistema de

planejamento estratégico, a ênfase maior estava sendo dada à formulação da

estratégia e pouca atenção dada à implantação. Entretanto, tanto as

organizações como os pesquisadores, começaram a perceber que somente a

preocupação com a formulação não torna efetiva a estratégia. É preciso

implantá-Ia de forma eficaz para que as empresas possam alcançar os

objetivos desejados.

Através da pesquisa de campo, procuraremos ampliar os conhecimentos

adquiridos em nossa revisão bibliográfica, bem como, posicionarmos melhor

este conhecimento dentro da realidade brasileira.

o objetivo da nossa pesquisa de campo portanto, é buscar um maior

entendimento dos problemas de implantação de estratégias vivenciados pelas

empresas analisadas que atuam no mercado brasileiro. Desta forma,

permitindo aos gerentes que buscam a implantação de novas estratégias, o

foco em pontos que apresentem maiores possibilidades de impedir a

implantação da nova estratégia estabelecida para a empresa.

Apesar do tema sobre implantação de estratégias estar chamando uma maior

atenção dos pesquisadores, as informações existentes sobre a realidade

brasileira ainda são poucas, limitando nosso conhecimento sobre a questão.

Nossa opção foi a de adotar uma pesquisa de campo exploratória, pois a falta

de conhecimento e compreensão do fenômeno por parte do pesquisador,

tornam este tipo de pesquisa apropriado para este estudo, pois pode fornecer

insights e um maior entendimento sobre o assunto.
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Segundo MATTAR 1, " A pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de

um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em

perspectiva".

Ao ampliarmos nossos conhecimentos sobre os pontos que as empresas tem

encontrado maiores dificuldades para implantar suas novas estratégias, poder-

se-á , futuramente, priorizar pesquisas específicas para solucionar os

problemas.

Dentre os tipos de pesquisa exploratória , escolhemos a descritiva qualitativa,

pois entendemos que seria muito difícil tanto para o pesquisador formular

questões quantitativas, quanto para os respondentes responde-Ias.

Outro fator que consideramos nesta escolha, é que a avaliação dos problemas

por parte dos respondentes é mais fácil e rápida, segundo uma percepção

qualitativa.

Por uma questão do tempo disponível para execução deste estudo, adotamos

uma pesquisa de campo, baseada em uma amostragem pequena da

população, mas que nos permita ampliar nosso entendimento das dificuldades

percebidas pelos gerentes ou níveis superiores, como sendo as impeditivas

para implantação de estratégias.

1 MATTAR, Fauze. N..Pesquisa de Marketing : metodologia, planejamento, execução,
análise. São Paulo, Editora Atlas, 1993. v.l, p.84.
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3.1 População-objeto e População Amostrada

Para nós, as mudanças de estratégia podem ocorrer indistintamente em todas

empresas, através de estratégias deliberadas ou através de estratégias

emergentes, independentemente do seu tamanho, da origem do seu capital,

privadas ou não, formais ou informais , setor econômico em que atuam ou

tempo de vida.

Definimos nossa população-objeto como um conjunto de empresas que atuam

no mercado brasileiro.

Para definirmos a amostra a ser pesquisada da nossa população objeto,

consideramos alguns fatores.

o primeiro deles é o fator tempo.

A maioria das nossas escolhas com relação a esta pesquisa, considera a

restrição de tempo para a execução deste trabalho. Portanto, considerando

este fator, faremos uma pesquisa com 'Umaamostragem não probabilística.

o segundo fator é o acesso as empresas pesquisadas.

Por uma maior facilidade de acesso para a coleta de dados, escolhemos

empresas que atuam no mercado brasileiro, nas quais trabalham alunos do

curso de Mestrado em Administração de Empresas - opção Profissional (MPA )

da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio

Vargas turma de 2000.

Finalmente, por acreditar que as pessoas que atuam n~ gerência média ou

acima , têm participação ativa na implantação de estratégias, bem como são
(

capazes de identificar os problemas decorrentes da implantação, faremos a

pesquisa com pessoas que exerçam cargos de média gerência ou de níveis

acima, alunos ou não do curso de MPA.

Consideraremos também, que caso existam no grupo de alunos do MPA mais

de um respondente da mesma empresa, apenas um será escolhido, e de forma
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aleatória, para que não haja uma predominância dos problemas de uma

empresa sobre as demais.
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3.2 Instrumentos de Pesquisa

Devido às diferentes localizações das empresas, nas quais os alunos do MPA

atuam e, pela facilidade que dispomos atualmente do uso da informática para a

comunicação, optamos por fazer a pesquisa através de questionários a serem

enviados e respondidos por e-mail.

A elaboração do questionário foi estruturado em quatro blocos:

A. Características da empresa;

B. Características do respondente;

C. Percepção do respondente quanto aos problemas de implantação de uma

mudança estratégica;

D. Outras informações.

As cópias da carta dirigida aos respondentes, bem como do questionário

enviado ,encontram-se nos anexos 1 e 2 .

Objetivos de cada bloco :

A. Características da empresa.

Buscaremos neste bloco conhecer algumas características das empresas

amostradas. Procuraremos, posteriormente, mvestiqar correlações entre o

número de empregados ou o tempo de atuação das empresas no mercado

e os tipos de problemas enfrentados.

B. Características do respondente.

Nosso interesse aqui é verificar principalmente, se o respondente se

encaixa nos limites especificados na nossa amostra, ou seja,estar

exercendo um nível gerencial médio ou acima dele. Outros pontos como
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idade, cargo , tempo de atuação na empresa, talvez sejam importantes e,

portanto, também estamos solicitando estas informações.

c. Percepção do respondente quanto aos problemas de implantação de uma

mudança estratégica.

Iniciamos este bloco instruindo o respondente quanto ao significado da

mudança estratégica para este estudo. Isso se faz necessário pois como já

observamos em nossa revisão bibliográfica não há um consenso sobre o

significado da estratégia, desta forma, buscamos atingir uma certa

padronização sobre o significado da mudança estratégica entre os

respondentes .

Outro ponto, que solicitamos aos respondentes, é o foco da análise sobre

alguma mudança estratégica que tenha sido implantada, esteja em

implantação ou tenha ocorrido uma tentativa desta, nos últimos dois anos.

Nosso objetivo aqui é que as respostas dadas estejam mais próximas o

possível dos anos atuais, aumentando assim nossa compreensão sobre

fenômenos recentes. Entretanto, deixamos uma abertura para que

mudanças estratégicas que tenham ocorrido há um tempo maior também

sejam relevadas caso o respondente não considere nenhuma com prazo

menor a dois anos.

Fizemos questões fechadas, que tiveram como base nossa revisão

bibliográfica, de modo a garantir que nosso estudo fique mais focado sobre

os pontos identificados em tal nossa revisão bibliográfica. Entretanto,

deixamos em aberto espaços para que os respondentes apontem outros

problemas.

Desta forma, os respondentes podem acrescentar na nossa lista, problemas

não identificados em nossa revisão, e que estejam mais próximos da
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realidade das empresas brasileiras, visto que, entre os autores analisados,

apenas o trabalho de FISCHMANN 2 é brasileiro.

Com o objetivo de melhor caracterizarmos a intensidade da percepção de

cada um dos problemas, utilizamos uma escala LlKERT de seis pontos,

variando da concordância absoluta à discordância absoluta com a

existência do problema. O número par de alternativas busca reduzir a

tendência dos respondentes de procurarem o centro do formulário ao

responderem a questão.

D. Outras informações.

Aqui nosso objetivo é o de deixar em aberto aos respondentes comentários

adicionais que julguem necessários.

3.3 Coleta de Dados

A coleta dos dados foi feita utilizando as respostas obtidas através dos

e-mails no período de 3 dias, após o qual fizemos um follow-up telefônico e

aguardamos as respostas por mais um dia.

2 FISCHMANN, Adalberto A.. Implementação de estratégias: identificação e análise de
problemas. São Paulo, 1987. Tese, Faculdade de Economia e Adminstração, Universidade
de São Paulo.
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3.4 Comentários sobre a validade da pesquisa

Como a pesquisa de campo que adotamos tem caráter exploratório, faremos

algumas considerações.

LAKATOS e MARCONI 3, explicam que este tipo de pesquisa procura auxiliar

na formulação de questões, ou de um problema, com três finalidades.

1. Desenvolvimento de hipóteses

2. Aumento da familiaridade com o ambiente, fato ou fenômeno, visando uma

pesquisa futura mais aprofundada

3. Modificar ou clarificar conceitos.

Apesar deste tipo de pesquisa ser flexível quanto à coleta de dados, o que nos

permite a realização de uma amostragem pequena e, sem a utilização de

técnicas probabilísticas,ela será feita de forma sistemática, ou seja,

estruturada , planejada e controlada; buscando atender aos objetivos

desejados.

Desta maneira, nossa pesquisa atende duas das finalidades citadas acima, ou

seja ,aumenta nossa familiaridade com as dificuldades encontradas nas

empresas na implantação da estratégia bem como modifica e clarifica

conceitos os conceitos existentes.

Devido a forma sistemática em que conduziremos nossa pesquisa, esta será

para nós , uma fonte confiável para nossas pesquisas futuras sobre o tema ,

visando um maior aprofundamento sobre o assunto.

3 LAKA TOS, Eva M., MARCONI, Marina A .. Fundamentos de metodologia científica.
3.ed ..São Paulo. Editora Atlas, 1995. p188
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4. Análise dos Resultados Obtidos

Apresentamos a seguir a classificação dos problemas obtidos em nossa

pesquisa exploratória.

Inicialmente, classificamos as características das empresas e dos

respondentes. Depois, analisamos o período em que as estratégias

consideradas se localizavam e posteriormente, tabulamos e colocamos

graficamente a freqüência de cada um dos problemas abordados e,

procedemos a ordenação dos mesmos de acordo com as médias e medianas.

Após ordenarmos as problemas de acordo com a maior freqüência apontadas

pelos respondentes, passamos então a classificá-los de acordo com a o tempo

de atuação da empresa no mercado brasileiro e com o número de empregados.

Estas últimas análises, foram facilitadas por uma classificação anterior, dos

problemas segundo sua natureza.
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4.1 Resultados das Caraterísticas da Amostra

A amostra da pesquisa é constituída de 21 empresas válidas, correspondentes

aos questionários devolvidos no prazo estipulado. Os dados e características

principais são apresentados a seguir. O Anexo 3, mostra as empresas que

foram consideradas na pesquisa.

Caracterizamos nossa amostra segundo características das empresas e

características dos respondentes.

Os dados foram agregados em classes para facilitar a análise. Em algumas

análises foram consideradas a freqüência relativa ajustada. Ou seja, foram

consideradas no cálculo da freqüência apenas as respostas consideradas

válidas.
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4.1.1 Características da empresa.

A ) Número de empregados.

Tabela 4.1: Número de Empregados

Classes Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Acumulada
Relativa Ajustada

% %

51--------100 5 23,81 23,81

100 1------- 500 4 19,05 42,86

500 1------~2500 3 14,28 57,14

2500 1----- 5000 6 28,57 85,71

5000 1---- 10000 1 4,76 90,47

10000 1----30000 2 9,52 100,00

Total 21 100,00

Nossa amostra é constituída por empresas de pequeno, médio e grande porte.

Com predominância das empresas de médio e pequeno porte se consideramos

empresas até 2500 funcionários. totalizando quase 60% da amostra nesta

faixa.
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B) Ano de Criação.

Tabela 4.2: Ano de Criação das Empresas.

Classes Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Acumulada
Relativa Ajustada

% %

18711--- 1924 6 35,29 35,29

19241----- 1962 3 17,64 52,93

19621---- 1980 3 17,64 70,57

19801----- 1986 3 17,64 88,21

19861----- 2002 2 11,76 100,00

Não informado 4 O -

Total 21 100,00 -

A mediana do tempo de atuação no mercado das empresas amostradas é de

37 anos, consideradas somente as empresas que forneceram a data de

fundação no Brasil. Na tabela 4.2 vemos que apenas 11% atuam no mercado

a menos de 16 anos. Consideramos portanto que a grande maioria das

empresas da amostra podem ser consideradas maduras em seu setor de

atuação.
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C) Setor de Atuação.

Tabela 4.3: Setor de Atuação das Empresas.

Setor Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Acumulada
Relativa Ajustada

% %

Alimentos 2 9,52 9,52

Bancos 4 19,04 28,56

Consultoria 1 4,76 33,32

Eletro- Eletrônicos 2 9,52 42,84

Higiene 1 4,76 47,60

Informática 1 4,76 4,76

Madeira e Móveis 1 4,76 57,12

Médico Hospitalar 1 4,76 61,88

Metalúrgico 1 4,76 66,64

Mídia 1 4,76 71,40

Mineração 1 4,76 76,16

Petroquímica 1 4,76 80,92

Químico 2 9,52 90,44

Serviços 2 9,52 100,00

Total 21 100,00 -
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Na tabela 4.3 , vemos uma predominância dos setores bancários ( 19,04 %)

sobre os demais. Outros setores como alimentos, eletro-eletrônicos, químico e

serviços também sobressaem na amostra.
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4.1.2 Características dos Respondentes

A) Idade.

A mediana da idade dos respontentes é de 36 anos.

Tabela 4.4 : Idade dos respondentes

Classes Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Acumulada
Relativa Ajustada

% %

251----- 30 6 28,57 28,57

301----- 35 4 19,04 47,61

351----- 40 7 33,33 80,94

401---- 45 3 14,28 95,22

451----- 50 1 4,77 100,00

Total 21 100,00
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Cargos Ocupados Pelos Respondentes.

Tabela 4.5: Cargos Ocupados pelos Respondentes

Classes Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Acumulada
Relativa Ajustada

% %

Diretor 3 14,28 14,28

Gerente médio 17 80,95 95,23

Consultor sênior 1 4,76 100,00

Total 21 100,00 -

Ao utilizarmos como base para seleção das empresas os alunos do curso de

Mestrado em Administração de Empresas (MPA), a grande maioria está

concentrada nos cargos de média gerência.
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B) Tempo de Atividade na Empresa.

Tabela 4.6: Tempo de Atividade na Empresa

Classes Freqüência Freqüência Freqüência
.

Absoluta Acumulada
Relativa Ajustada

% %

01---- 2 3 14,28 14,28

2 1----- 4 7 33,33 47,61

41----- 1° 4 19,05 66,66

101----- 20 7 33,33 100,00

Total 21 100,00 -

A mediana do tempo de atividade dos respondentes na empresa é de 6 anos.

C) Formação Escolar dos Respondentes.

Cem porcento dos respondentes possuem curso superior, e estão em fase de

conclusão do mestrado. Todos se consideram aptos a responder o questionário

sobre os problemas enfrentados durante a implantação de uma mudança

estratégica.
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4.2 Percepção dos respondentes quanto aos problemas de implantação

de uma mudança estratégica.

Nesta item, fizemos diversas classificações utilizando os dados obtidos sobre a

percepção dos respondentes quanto aos problemas enfrentados.

Inicialmente, classificamos o período de tempo· considerado pelos

respondentes, da ocorrência de uma mudança estratégica.

Em seguida, listamos a percepção dos respondentes sobre cada um dos 37

problemas de implantação de uma mudança estratégica.

Para facilitar à analise, agrupamos as seis possibilidades de respostas válidas

e as classificamos segundo suas freqüências absolutas e relativas ajustadas (

eliminando as respostas não válidas).

Também agrupamos as respostas 1 e 2 e as classificamos como discordância,

4e 5 como posição de neutralidade em relação à afirmação e finalmente as

respostas 5 e 6 indicando a concordância dos respondentes com a afirmação.

Estes dados foram colocados de forma gráfica .

Na seqüência, calculamos as médias e as medianas das respostas para cada

um dos problemas levantados e classificamos em ordem decrescente de

dificuldade segundo a percepção dos respondentes.

Para facilitar as análises posteriores, onde relacionamos o tempo de atuação

no mercado brasileiro e, o número de empregados com os principais problemas

apontados, fizemos uma classificação dos mesmos segundo sua natureza.

Finalmente citamos os problemas que foram adicionados pelos respondentes à

lista apresentada.



80

4.2.1 Período de tempo da estratégia considerada

As mudanças estratégicas consideradas pelos respondentes estão distribuídas

conforme a tabela abaixo :

Tabela 4.7 : Período de tempo da estratégia considerada.

Classes Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Acumulada
Relativa Ajustada

% %

Menos de 2 anos 13 65,00 65,00

Entre 2 e 5 anos 7 35,00 100,00

Mais de 5 anos O 0,00 100,00

Não respondida 1 - -

Total 21 100,00 -

o foco das percepções está, em sua maioria, em um período de tempo menor

que 2 anos, o que caracteriza as respostas obtidas na percepção dos

problemas como bastante próximas à realidade vivenciada pelos respondentes

atualmente.
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4.2.2 Relação dos Problemas na Implantação da Mudança Estratégica

1. As estratégias a serem implementadas estavam em conflito com valores

culturais da empresa.

Tabela 4.8: Estratégias em conflito com a Cultura.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 4 19,05 19,05

2 3 14,29 33,33

3 2 9,52 42,86

4 4 19,05 61,90

5 3 14,29 76,19

6 5 23,81 100,00

Sem resposta ° 0,00 -
Total 21 100,00 -

Gráfico 4.1: Resumo da Tabela 4.8

40% "T ••••••••..................•••• ,;;" .............••..........•.•..............•..•••••••..••••••....•......•................... -- ,

30% +----

10% +----

29%

20% +----

0% +----'

Discordância Neutro Concordância

As estratégias em conflito com a cultura aumentam a possibilidade de fracasso

da mudança estratégica. Valores e crenças aceitos pela maioria das pessoas

na organização passam a ser questionados. As lideranças devem atentar para

as questões culturais em conflito para gerenciá-Ias de modo adequado. Vemos
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no gráfico 4.1 que em 38 % das empresas pesquisadas a estratégia estava em

conflito com a cultura.
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2. A liderança e comando dos gerentes não foi bastante eficaz.

Tabela. 4.9 : Liderança e comando não eficaz.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 1 4,76 4,76

2 3 14,29 19,05

3 4 19,05 38,10

4 6 28,57 66,67

5 7 33,33 100,00

6 O 0,00 -

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.2: Resumo da Tabela 4.9
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Discordância Neutro Concordância

A liderança é orientadora da direção a ser seguida pela organização. O perfeito

conhecimento e comprometimento da liderança de forma eficaz com a nova

estratégia, permite que a organização siga a mesma direção na busca de

objetivos. No gráfico 4.2 vemos que entre os respondentes 33 % consideram

que a liderança e o comando dos gerentes não foi eficaz.
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3. Os sistemas de informação usados para monitorar a implantação não eram

adequados

Tabela 4.10 : Sistemas de informação não adequados

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 2 9,52 9,52

2 3 14,29 23,81

3 1 4,76 28,57

4 4 19,05 47,62

5 7 33,33 80,95

6 4 19,05 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.3: Resumo da Tabela 4.10

60%,·-------------------· ..--···..--·--·---·.....~··~v~r_···_,
50% +- _

40% +--------------------------------
30% +-----~~~--------~~--------~
20% +-------

10% +-------

0% +------
Discordância Neutro Concordância

Sem um sistema de informação adequado, é impossível aos líderes informar

corretamente os objetivos desejados, bem como obter um feedback sobre os?

resultados alcançados. O sistema de controle nestas condições fica~

prejudicados, comprometendo, portanto, a realização da mudança estratéqicàr

No gráfico 4.3 vemos que mais da metade dos respondentes percebem a falta\
v
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de um sistema de informação adequado como prejudicial à implantação da

nova estratégia.
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4. Disponibilidade de recursos físicos/técnicos não foi suficiente.

Tabela 4.11 : Recursos físicos e técnicos insuficientes.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 1 4,76 4,76

2 6 28,57 33,33

3 4 19,05 52,38

4 5 23,81 76,19

5 4 19,05 95,24

6 1 4,76 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.4 : Resumo da Tabela 4.11
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Discordância Neutro Concordância

Ao se lançar uma mudança estratégica é preciso que hajam os recursos

necessários. Não é suficiente apenas saber onde se quer chegar , mas como

fazer para alcançar as metas desejadas. A alocação correta dos recursos

físicos e técnicos, na quantidade e. momento adequados à necessidade é

condição imperativa para a implantação da mudança estratégica. Das

empresas amostradas, 24% têm tido dificuldades para a implantação de

mudanças estratégicas devido à falta de recursos conforme vemos no gráfico

4.4.
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5. Tarefas e atividades críticas da implantação não foram definidas com

detalhamento suficiente.

Tabela 4.12 : Atividades críticas não detalhadas suficientemente.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 O 0,00 0,00

2 4 19,05 19,05

3 4 19,05 38,10

4 3 14,29 52,38

5 4 19,05 71,43

6 6 28,57 100,00

Sem ° 0,00 -
resposta

Total 21 100,00

Gráfico 4.5: Resumo da Tabela 4.12

50%

40%

30%
19%

.20%

10%

0%
Discordância Neutro Concordância

Quando buscamos realizar uma tarefa , é preciso possuir o conhecimento das

condições mínimas e suficientes para conseguir realizá-Ia. A falta de

conhecimento profundo dos fatores críticos para o sucesso da implantação

comprometem a execução da mudança estratégica. No gráfico 4.5 vemos que

em quase 50 % das empresas da amostra este é um fator que dificulta a

implantação da estratégia.
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6. Surgimento de grandes problemas no ambiente externo e que não foram

identificados antecipadamente.

Tabela 4.13 : Problemas no ambiente externo não identificados

antecipadamente.

F."'s' •

=. ., ~

, ~" ;'

.-"

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 4 19,05 19,05

2 7 33,33 52,38

3 1 4,76 57,14

4 4 19,05 76,19

5 3 14,29 90,48

6 2 9,52 100,00

Sem ° 0,00 -
resposta

Tolal 21 100,00 -

Gráfico 4.6: Resumo da Tabela 4.13
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Discordância Neutro Concordância

A monitoração constante do ambiente externo faz parte do sistema gerencial

da Administração Estratégica. Especialmente em ambientes de alta turbulência

é necessária a reavaliação constante da estratégia adotada. Vemos na tabela

4.13 que quase 60 % dos respondentes discordam totalmente ou em parte de
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que as mudanças no ambiente externo tenham influenciado negativamente na

implantação da nova estratégia. Estes dados parecem indicar que os

problemas internos são mais determinantes do fracasso na implantação de

estratégias do que os problemas externos.

I
; I
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7. Alta administração não deu sustentação suficiente para a implementação.

Tabela 4.14: Alta administração não deu sustentação.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 3 14,29 14,29

2 6 28,57 42,86

3 2 9,52 52,38

4 2 9,52 61,90

5 3 14,29 76,19

6 5 23,81 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.7: Resumo da Tabela 4.14.

SYk,··············.-·-----------~~~---------------·--------------------------..-----------------------------------.•----.---------------,
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Discordância Neutro Concordâ1cia

Sem o apoio da alta administração, dificilmente será possível fazer uma

mudança estratégica. A amplitude das mudanças exigidas precisam estar

fortemente apoiadas peJa alta administração para que as resistências sejam

vencidas. Vemos pela tabela 4.14 que há um certo equilíbrio entre os que

concordam e os que discordam com a falta de sustentação da alta

administração. Considerando os que discordam fortemente e os que discordam

pouco temos 52 %.
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8. Implementação levou mais tempo que o originalmente previsto( excedeu o

cronograma ).

Tabela 4.15: Tempo maior que o previsto

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 O 0,00 0,00

2 8 38,10 38,10

3 3 14,29 52,38

4 3 14,29 66,67

5 4 19,05 85,71

6 3 14,29 100,00

Sem O 0,00 -

resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.8: Resumo da Tabela 4.15.
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Discordância Neutro Concordância

A turbulência crescente do mercado obriga as empresas a se tonarem cada

vez mais ágeis na implantação das suas estratégias. A demora na implantação

pode torná-Ia desnecessária caso haja uma mudança no ambiente externo, que

inviabilize a estratégia em processo de implantação. ( ,

I, ,

f1
I
)
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Pela tabela 4.15 vemos que 52% discordam fortemente ou discordam pouco da

afirmação. Indicando um equilíbrio entre os respondentes da amostra.
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9. Modificações básicas da estrutura organizacional da empresa, necessárias

para a implementação da estratégia, não foram efetivadas.

Tabela 4.16: Modificações necessárias na estrutura não efetuadas.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência
Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 4 20,00 20,00

2 6 30,00 50,00

3 1 5,00 55,00

4 4 20,00 75,00

5 2 10,00 85,00

6 3 15,00 100,00

Sem 1 - -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.9: Resumo da Tabela 4.16.
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Discordância Neutro Concordância

Como vimos em nossa revisão bibliográfica, a estrutura é influenciada pela

estratégia e vice-versa. A não adaptação da estrutura à nova estratégia causa

um descompasso entre ambas extremamente prejudicial à organização, I"

impedindo a concretização efetiva de seus planos. O gráfico 4.9 mostra que 25 \:'\

% concordam que a empresa não efetivou a mudança na sua estrutura para \;
adequá-laa nova estratégia.
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10. Variáveis incontroláveis do ambiente externo tiveram um impacto adverso.

Tabela 4.17 : Variáveis externas tiveram impacto adverso.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 4 19,05 19,05

2 6 28,57 47,62

3 1 4,76 52,38

4 4 19,05 71,43

5 3 14,29 85,71

6 3 14,29 100,00

Sem ° 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.10 : Resumo da Tabela 4.17.

48'Ál~Ál.--·-~··--··--"'·--··"'-"------~~--····-------",,-,,···--··----,
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Discordância Neutro Concordância

E impossível ao administrador ter sob seu domínio todas as variáveis

existentes no ambiente externo. Com o advento da Globalização estas

variáveis cresceram assustadoramente. Nossa amostra revela, através do

gráfico 4.10, que as variáveis externas impactaram a implantação da mudança

estratégica em 29 % das empresas.
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11. Coordenação das atividades de implementação não foi bastante eficaz.

Tabela 4.18 : Coordenação ineficaz

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 O 0,00 0,00 ..
2 5 23,81 23,81

3 3 14,29 38,10

4 4 19,05 57,14

5 7 33,33 90,48

6 2 9,52 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.11: Resumo da Tabela 4.18.
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Discorclânda Neutro Concordânda

A implantação da mudança estratégica implica em alterações amplas na

empresa, é imprescindível que haja uma coordenação capaz, para que todas

as variáveis envolvidas na mudança sejam adaptadas a nova estratégia.

Na tabela 4.18 vemos que 62 % concordam fortemente ou em parte que há '

dificuldades na coordenação da implantação da nova estratégia

;; ...
I :..'-.~~~.z
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12. Capacitação dos gerentes envolvidos não foi suficiente.

Tabela 4.19 : Capacitação gerencial insuficiente.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 2 9,52 9,52

2 5 23,81 33,33

3 2 9,52 42,86

4 4 19,05 61,90

5 5 23,81 85,71

6 3 14,29 100,00

Sem O 0,00 -

resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.12 : Resumo da Tabela 4.19.
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Discordância Neutro Concordância

Para realizar qualquer atividade, duas condições são necessárias: vontade e

capacidade. Apenas a vontade de implantar a mudança estratégica por parte

dos gerentes não é suficiente. Eles precisam também, como todo o restante da

organização estar capacitados à realizá-Ia. Na tabela 4.19 vemos que quase 60

% concordam fortemente ou em parte que os gerentes envolvidos não estavam

suficientemente capacitados para executar a mudança estratégica.
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13. Disponibilidade dos recursos humanos foi insuficiente.

Tabela 4.20: Recursos humanos insuficiente.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 2 9,52 9,52

2 1 4,76 14,29

3 4 19,05 33,33

4 5 23,81 57,14

5 8 38,10 95,24

6 1 4,76 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.13: Resumo da Tabela 4.20.
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Discordância Neutro Concordâ1cia

Da mesma forma que é imprescindível a alocação de os recursos técnicos e

financeiros para a execução da implantação da mudança estratégica, a

alocação inadequada dos recursos humanos é um dos fatores que colocam em

risco a implantação. No gráfico 4_20 vemos que em apenas 14 % das

empresas avaliadas houve alocação adequada dos recursos humanos.

n
1
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14. Disponibilidade de tempo para a implantação da nova estratégia

reduzida ( alta pressão de tempo).

fo;í muito
I
I
I
i

Tabela 4.21 : Disponibilidade de tempo insuficiente.

.;

i
Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

I
Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% % !
I

1 3 14,29 14,29 I
2 3 14,29 28,57

3 4 19,05 47,62

4 3 14,29 61,90 !

5 7 33,33 95,24 ,
I

6 1 4,76 100,00 I
!

Sem O 0,00 I-
resposta

Total 21 100,00
,-

Gráfico 4.14 : Resumo da Tabela 4.21.

,

I

I
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Atualmente enfrentamos um ambiente, onde a pressão pela redução n+ tempo

de tudo o que temos para fazer, é extremamente alta. Quando as empresas

fazem mudanças estratégicas, elas tem que vencer a inércia existente. É

2(1lÁ! +----

10%+----

0%+-------"
Discordância Neutro Concordância



necessário que haja um tempo adequado para que as pessoas

I 99

possam
I
I

compreender os novos objetivos e se comprometer a alcançá-los.

Na Tabela 4.21 vemos que mais de 50% concordam fortemente ou em parte

que a disponibilidade de tempo para a implantação foi muito reduzida.

I
I
I
f
I
I

f
!
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15. Principais formuladoresl implantadores da estratégia saíram da empresa

durante a implantação.

Tabela 4.22 : Formuladores da estratégia deixaram a empresa.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 10 47,62 47,62

2 7 33,33 80,95

3 1 4,76 85,71

4 3 14,29 100,00

5 O 0,00 -

6 O 0,00 -
Sem O 0,00 -

resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.15: Resumo da Tabela 4.22.
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Discordância Neutro Concordância

A participação de alguns formuladores da estratégia pode ser tão forte que

passam a ser vistos pelo restante da organização como pais da nova

estratégia. Sua saída da organização pode causar perda do comprometimento
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com os resultados a serem alcançados. No gráfico 4.15 vemos que das

empresas amostradas, 81 % não têm encontrado este tipo de problema.
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16. Atividades dos concorrentes desviaram a atenção da implantação.

Tabela 4.23: Concorrentes desviaram atenção.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 8 38,10 38,10

2 2 9,52 47,62
3 5 23,81 71,43

4 1 4,76 76,19

5 5 23,81 100,00
6 O 0,00 -

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.16 : Resumo da Tabela 4.23
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Discordância Neutro Concordâ1cia

A mudança estratégica, é algo que exige uma alta concentração de esforços e

envolve toda organização em busca do objetivo comum; entretanto,

movimentos de concorrentes podem obrigar as empresas a mudar seu foco da

implantação estratégica, para o movimento dos concorrentes que estejam

colocando em risco imediato toda a organização. No gráfico 4.16 vemos que

24 % tiveram dificuldades de implantar suas estratégias devido a movimentos
dos concorrentes.
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17.Instruções e treinamento dados para o nível médio e inferior de

empregados não foram adequados.

Tabela 4.24: treinamento e instruções para níveis inferiores inadequado.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 1 4,76 4,76

2 2 9,52 14,29

3 3 14,29 28,57

4 7 33,33 61,90

5 6 28,57 90,48

6 2 9,52 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.17: Resumo da Tabela 4.24.
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Discordância Neutro Concordância

Como citamos no problema enfrentado pelos gerentes quanto a sua

capacitação para a mudança, também os demais níveis da empresa precisam

ser capacitados através de programas de treinamento apropriados para

viabilizar a implantação da mudança estratégica. Na tabela 4.24 vemos que 72

% concordam fortemente ou em parte de que os treinamentos não foram

adequados para os níveis médios ou inferiores.
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18. Mecanismos de compensação ( participação nos lucros, prêmios , etc. )

atrelados ao desempenho da implementação estratégica não foram montados
nem explicitados.

Tabela 4.25: Falta ou de mecanismos de incentivos não explicitados.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência
Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 2 9,52 9,52

2 5 23,81 33,33

3 1 4,76 38,10

4 2 9,52 47,62

5 3 14,29 61,90

6 8 38,10 100,00

Sem ° 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.18: Resumo da Tabela 4.25
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Discordância Neutro Concordância

Quando se torna inviável o controle direto sobre as atividades a serem

realizadas, utiliza-se nas empresas mecanismos de incentivo que tentam

garantira execução das atividades. Mecanismos de incentivos associados a

estratégia devem ser desenvolvidos para facilitar a implantação. No gráfico
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4.18 vemos que mais de 50 % dos respondentes acham que houve

dificuldades para implantação devido a não adequação dos mecanismos de

incentivo.
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19. Disponibilidade de recursos financeiros foi insuficiente.

Tabela 4.26 : Recursos financeiros insuficientes.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 7 33,33 33,33

2 7 33,33 66,67

3 1 4,76 71,43

4 3 14,29 85,71

5 2 9,52 95,24

6 1 4,76 100,00

Sem O 0,00 -

resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.19: Resumo da Tabela 4.26
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Discordância Neutro Concordância

A não disponibilidade de recursos financeiros pode inviabilizar totalmente a

implantação da mudança estratégica. Esta questão deve ser considerada pelos

formuladores na seleção da estratégia a ser implantada. No gráfico 4.19 vemos

que em apenas 14 % não houve a alocação de recursos financeiros de forma

adequada.

.1 I

\.

,
',1
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20. Alta administração modificou as prioridades estratégicas durante a

implantação.

Tabela 4.27 : Prioridades modificadas.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 7 33,33 33,33

2 2 9,52 42,86

3 3 14,29 57,14

4 5 23,81 80,95

5 3 14,29 95,24

6 1 4,76 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.20: Resumo da Tabela 4.27
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Discordância Neutro Concordância

Apesar das estratégias terem sido definidas , mediante a constante avaliação

do ambiente organizacional, a alta administração deve ser flexível o suficiente

para reconsiderar suas posições. Mudanças de rumo podem ser necessárias

com grande freqüência atualmente. No gráfico 4.20 vemos que em 19 % das

empresa as prioridades foram modificadas dificultando a implantação das

estratégias estabelecidas.
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21. As metas da decisão estratégica não foram bem compreendidas pelos

empregados.

Tabela 4.28 : Metas não compreendidas pelos empregados.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 2 9,52 9,52

2 3 14,29 23,81

3 4 19,05 42,86

4 5 23,81 66,67

5 5 23,81 90,48

6 2 9,52 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.21: Resumo da Tabela 4.28.
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Discordância Neutro Concordância

Para que os empregados se disponham a sair da situação confortável em que

estão, e se comprometam com a nova estratégia, eles precisam entender o

significado da mudança, e suas influências sobre a organização e,

principalmente, sobre suas vidas pessoais. Sem este entendimento, eles terão

dificuldade de trocar o certo pelo duvidoso. No gráfico 4.21, vemos que em

33% das empresas, as metas não foram bem compreendidas dificultando a

implantação da nova estratégia.
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22. Não houve conexão adequada entre a estratégia e os planos operacionais

e orçamentos.

Tabela 4.29 Conexão inadequada entre estratégia, planos operacionais e

orçamento.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 O 0,00 0,00

2 2 9,52 9,52

3 7 33,33 42,86

4 5 23,81 66,67

5 6 28,57 95,24 I
6 1 4,76 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.22 : Resumo da Tabela 4.29
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Discordância Neutro Concordância

(

Na execução da estratégia, todos os fatores envolvidos devem estar em

sintonia para que haja a implantação. Na tabela 4.29, vemos que quase 60 %

concordam fortemente ou em parte que este tenha sido um dos problemas na

implantação da nova estratégia.
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23. Falta de participação ampla na formulação da estratégia prejudicou o

comprometimento.

Tabela 4.30

comprometi mento.

Pouca participação na formulação gerou falta de

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 O 0,00 0,00

2 4 19,05 19,05

3 1 4,76 23,81

4 3 14,29 38,10

5 8 38,10 76,19

6 5 23,81 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.23: Resumo da Tabela 4.30.
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Discordância Neutro Concordância

Estratégias formuladas sem a participação de uma massa crítica faz com que

surjam resistências ao novo projeto. Apesar de tornar o processo de

formulação mais lento, a participação ampla ajuda na implantação, pois as ~

pessoas que participaram estarão mais dispostas a se comprometerem com a

execução. No gráfico 4.23, vemos que 62 % concordam que a falta de

I
;j
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participação na formulação da nova estratégia, prejudica a implantação. Se

somarmos a concordância parcial, este número sobe para 77%.
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24. Falta de liderança ou o modo de agir do executivo principal, prejudicaram a

implantação

Tabela 4.31 : Personalidade do executivo principal prejudicou a implantação.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 2 9,52 9,52

2 7 33,33 42,86

3 4 19,05 61,90

4 2 9,52 71,43

5 4 19,05 90,48

6 2 9,52 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.24 : Resumo da Tabela 4.31.
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Discordância Neutro Concordância

A Personalidade do executivo principal pode interferir no processo de

implantação tanto positivamente quanto negativamente. A forma com que ele

exerce sua liderança e o poder podem acelerar a transição, ou podem retardar

a transição. Na tabela 4.31 vemos que 61 % discordam fortemente ou

parcialmente que a liderança ou modo de agir do executivo principal tenha

dificultado a implantação da estratégia.
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25. Divergências na alta direção prejudicaram a implantação.

Tabela 4.32 : Divergências na alta administração prejudicaram a implantação.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 3 14,29 14,29

2 5 23,81 38,10

3 4 19,05 57,14

4 2 9,52 66,67

5 2 9,52 76,19

6 5 23,81 100,00

Sem ° 0,00 -

resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.25 : Resumo da Tabela 4.32.
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Discordância Neutro Concordância

Divergências na alta administração podem ser uma das questões mais

perversas na implantação da nova estratégia. A falta de coesão entre os

membros da alta direção, prejudica o comprometimento do restante da

organização com a mudança. No gráfico 4.25, vemos que em 33% houve uma

forte concordância de que as divergências na alta direção têm influenciado

negativamente na implantação da nova estratégia.
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26. Conseqüências da implantação não previstas, desestimularam o

comprometimento com a implantação.

Tabela 4.34 : Conseqüências não previstas da implantação, prejudicam o

comprometimento.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência
Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 3 14,29 14,29
2 7 33,33 47,62
3 2 9,52 57,14

4 1 4,76 61,90
5 5 23,81 85,71
6 3 14,29 100,00

Sem O 0,00 -

resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.26: Resumo da Tabela 4.34.
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Discordância Neutro Concordância

Quando as pessoas se envolvem no processo e mudança , o fazem por achar

que a situação futura lhes trará maior benefício que a situação atual.

Problemas não previstos deixam as pessoas inseguras quanto ao futuro

impedindo o comprometimento com a implantação. Na tabela 4.34 vemos que

(i. ,



quase 60 % dos respondentes discordam fortemente ou em parte de que as

conseqüências não previstas tenham prejudicado o comprometimento com a

implantação.

115
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27. A não identificaçâo do impacto da nova estratégia sobre a Cultura da

empresa, impediu ações que facilitassem a sua implantação.

Tabela 4.35 : Impacto sobre a cultura não previstos antecipadamente.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 4 19,05 19,05

2 4 19,05 38,10

3 2 9,52 47,62

4 4 19,05 66,67

5 6 28,57 95,24

6 1 4,76 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.27 : Resumo da Tabela 4.35.
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Discordânda Neutro Concordânda

A tomada de ações para solucionar problemas relativos ao impacto sobre a

Cultura é difícil, pois os padrões adotados na organização não são sempre

explícitos. Desta forma, é árduo o trabalho dos implantadores para identificar

quais padrões culturais estão sendo atingidos pela mudança estratégica,

dificultando a busca de soluções. Na tabela 4.35, vemos que há um equil.íbrio

sobre a percepção dos respondentes: 47 % discordam fortemente ou em parte
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de que a não identificação do impacto da nova estratégia sobre a cultura

dificultem a implantação.
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28. A falta de envolvimento da área de Recursos Humanos na formulação da

estratégia, dificultou a capacitação das pessoas durante a implantação.

Tabela 4.36: Área de Recursos não estava apta à ajudar na implantação.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 2 9,52 9,52

2 8 38,10 47,62

3 2 9,52 57,14

4 2 9,52 66,67

5 4 19,05 85,71

6 3 14,29 100,00

Sem O 0,00 -

resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.28 : Resumo da Tabela 4.36.
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Di scorclând a Neutro Concordânda

Uma mudança estratégica envolve geralmente um grande número de pessoas.

A área de Recursos Humanos precisa além de conhecer profundamente a nova

estratégia , estar capacitada para ajudar na sua implantação. No gráfico 4.28

vemos que 33% concordam que a pouca participação da área de Recursos

Humanos na formulação da estratégia prejudicam a implantação.
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29. A abordagem de implantação adotada não foi adequada ao contexto

organizacional.

Tabela 4.37: Abordagem de implantação inadequada.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 2 9,52 9,52

2 8 38,10 47,62

3 3 14,29 61,90

4 3 14,29 76,19

5 3 14,29 90,48

6 2 9,52 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.29 : Resumo da Tabela 4.37.
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Discordância Neutro Concordâ1cia

o conhecimento das características da organização é de suma importância por

parte da alta administração. Isso permite que na tomada de decisões considere

o contexto real da organização no momento da implantação. O

desconhecimento do contexto organizacional pode causar a escolha de um

modelo de implantação inadequado. No gráfico 4.29, vemos que 48 % não
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percebem o tipo de abordagem utilizada como um problema na implantação da

nova estratégia.
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30. A liderança não soube lidar com os aspectos emocionais da mudança

estratégica.

Tabela 4.38: Falta de gerenciamento dos aspectos emocionais.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 1 4,76 4,76

2 4 19,05 23,81

3 3 14,29 38,10

4 6 28,57 66,67

5 5 23,81 90,48

6 2 9,52 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.30: Resumo da Tabela 4.38.
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Discordância Neutro Concordância

Uma mudança estratégica , envolve uma incerteza futura. Sentimentos como

insegurança, medo, ansiedade entre outros, surgem durante a mudança

estratégica. É necessário que os implantadores sejam capazes de lidar com as

emoções que surgem durante a implantação. Na tabela 4.38, vemos que quase

62 % concordam fortemente ou em parte que a organização não soube lidar

com os aspectos emocionais que aparecem com a implantação da mudança.
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31. Falta de confiança entre as pessoas e a organização impediram a

implantação.

Tabela 4.39: Falta de confiança entre organização e funcionários.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 2 9,52 9,52

2 7 33,33 42,86

3 3 14,29 57,14

4 5 23,81 80,95

5 3 14,29 95,24

6 1 4,76 100,00

Sem ° 0,00 -

resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.31 : Resumo da Tabela 4.39.
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Discordância Neutro Concordância

A mudança de estratégia por si só já é bastante difícil. Quando na relação

entre organização e empregados, não há confiança de que os empregados

sejam capazes de realizar os novos objetivos e os empregados vêem a

estratégia como algo elaborado por fomuladores incapazes, a implantação fica

comprometida. No gráfico 4.31, vemos que a confiança mútua entre empresa e

colaboradores foi crítica para a implantação em 19 % da amostra.
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32. Os principais formuladores da estratégia não tiveram participação ativa na

implantação.

Tabela 4.40: Formuladores não participaram ativamente da implantação.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 8 38,10 38,10

2 5 23,81 61,90

3 2 9,52 71,43

4 2 9,52 80,95

5 2 9,52 90,48

6 2 9,52 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.32: Resumo da Tabela 4.40.
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Discordância Neutro Concordância

A divisão entre quem formula e quem implanta prejudica a implantação. E
necessário que haja o comprometimento de todos do início ao final da

mudança estratégica. Em 62 % das empresas há a participação dos

formuladores da estratégia na implantação, conforme vemos no gráfico 4.32.
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Este fato indica uma mudança no paradigma de duas décadas atrás, de que

quem formulava a nova estratégia não era responsável pela implantação.
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33. Os problemas que requeriam o envolvimento da alta administração não

foram comunicados suficientemente cedo.

Tabela 4.41 : Problemas graves não foram comunicados cedo à alta

administração.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 3 14,29 14,29

2 7 33,33 47,62

3 3 14,29 61,90

4 4 19,05 80,95

5 2 9,52 90,48

6 2 9,52 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.33: Resumo da Tabela 4.41.
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Discordância Neutro Concordância

O nível de problemas a serem solucionados durante a implantação exige que a

alta administração conheça os problemas críticos logo no início, para que

possam exercer ações que corrijam a rota. No gráfico 4.33 vemos que 48 %

não concordam que a alta administração desconhecesse os problemas a

tempo de corrigi-los.
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34. A organização não teve a capacidade de conciliar interesses dos diversos

grupos.

Tabela 4.42 : Incapacidade de conciliação entre grupos.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 3 14,29 14,29

2 4 19,05 33,33

3 1 4,76 38,10

4 3 14,29 52,38

5 6 28,57 80,95

6 4 19,05 100,00

Sem O 0,00 -

resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.34 : Resumo da Tabela 4.42.
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Discordância Neutro Concordância

Divergências de opiniões, são essenciais durante a formulação e implantação

da mudança estratégica. Novos pontos de vista enriquecem a formulação e

implantação. Entretanto ,a organização deve estar capacitada para lidar com

as divergências de modo a torná-Ias construtivas e gerar comprometimento dos

diversos grupos. No gráfico 4.34 vemos que este tem sido um problema

enfrentado em 48 % das empresas pesquisadas.
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35. A organização não conseguiu encorajar as pessoas a se mobilizarem para

a mudança.

Tabela 4.43: Incapacidade de mobilizar as pessoas.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 2 9,52 9,52

2 5 23,81 33,33

3 5 23,81 57,14

4 4 19,05 76,19

5 3 14,29 90,48

6 2 9,52 100,00

Sem O 0,00 -

resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.35: Resumo da Tabela 4.43.
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Discordância Neutro Concordância

Sem a mobilização de uma massa crítica na organização para a mudança
L

estratégica, esta não se concretizará. A organização deve ser capaz de

mobilizar seus colaboradores a se comprometerem com os novos objetivos.
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Na tabela 4.43, vemos que quase 60 % dos respondentes acreditam

fortemente ou em parte que as empresa têm conseguido encorajar as pessoas

a se mobilizarem para executar a mudança estratégica.

I'
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36. Ambiente organizacional não permitia a liberdade de expressão de seus

membros, impedindo propostas de alternativas que viabilizassem a mudança

estratégica.

Tabela 4.44: Ambiente organizacional sem liberdade de expressão.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 7 33,33 33,33

2 9 42,86 76,19

3 2 9,52 85,71

4 1 4,76 90,48

5 1 4,76 95,24

6 1 4,76 100,00

Sem O 0,00 -

resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.36 : Resumo da Tabela 4.44.
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Discordância Neutro Concordância

A liberdade de expressão na organização é essencial para que os problemas

não previstos tanto na formulação como na implantação, possam ser

apresentados e discutidos de modo a encontrar soluções mais adequadas.
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Nas empresa pesquisadas, a falta de liberdade de expressão foi um problema

detectado em 10 % das empresas pesquisadas conforme observamos no

gráfico 4.36.
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37. Houve coordenação fraca entre funções, negócios, processos e interfaces

entre eles.

Tabela 4.45 : Falta de coordenação entre sistemas organizacionais.

Categoria Freqüência Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa Ajustada Acumulada

% %

1 2 9,52 9,52

2 3 14,29 23,81

3 3 14,29 38,10

4 3 14,29 52,38

5 6 28,57 80,95

6 4 19,05 100,00

Sem O 0,00 -
resposta

Total 21 100,00 -

Gráfico 4.37: Resumo da Tabela 4.45.
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Discordância Neutro Concordâ1cia

A coordenação entre os vários sistemas organizacionais envolvidos na
l..··"'...

implantação da mudança estratégica não ocorre de modo automático apenas' (

coma apresentação da nova estratégia. No gráfico 4.37, vemos que em 48 %J )
das empresas, esta tem sido uma dificuldade na implantação de novas

estratégias.

\

/
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4.2.3 Ordenação dos Problemas de Implantação pelas Médias e Medianas

Ordenamos dos problemas mais críticos para os problemas menos críticos, de

acordo com as médias das respostas obtidas na pesquisa e, utilizamos como

critério de desempate as medianas.

Tabela 4 46' Média e Medianas de cada um dos problemas

participação ampla na
estratégia prejudicou o

Problemas de Implantação da Mudança
Estratégica

Médias Medianas

1°. Falta de
formulação da
comprometi mento

2° Tarefas e atividades críticas da implantação
não foram definidas com detalhamento
suficiente .

• Mecanismos de compensação ( participação nos
lucros, prêmios , etc. ) atrelados ao desempenho
da implementação estratégica não foram
montados nem explicitados

• Os sistemas de informação usados para
monitorar a implantação não eram adequados.

4.43

4.19

4.10

5.00

4.00

5.00

4°. As instruções e o treinamento dados para
o nível médio e inferior de empregados não foram
adequados

5°. Houve coordenação fraca entre funções,
negócios, processos e interfaces entre eles.

4.00

3.95

4,00

\
4.00./ I

\ .
\/
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6°. A disponibilidade dos recursos humanos
foi insuficiente.

3.90 4.00

7°. A coordenação das atividades de
implementação não foi bastante eficaz

8°. Não houve conexão adequada entre a
estratégia e os planos operacionais e orçamentos

9°. A organização não teve a capacidade de
conciliar interesses dos diversos grupos.

10°. A liderança não soube lidar com aspectos
emocionais da mudança estratégica.

11°. A liderança e comando dos gerentes não
foi bastante eficaz.

12°. A metas da decisão estratégica não foram
bem compreendidas pelos empregados.

13°. A capacitação dos gerentes envolvidos
não foi suficiente.

14°. As estratégias a serem implementadas
estavam em conflito com valores culturais da
empresa.

15°. A implementação levou mais tempo que o
originalmente previsto ( excedeu o cronograma)

3.90

3.86

3.81

3.76

3.71

3.67

3.67

3.67

3.57

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00



23° Conseqüências da implantação não 3.33 3.00
"previstas, desestimularam o comprometimento
~ti

com a implantação.

24° A falta de liderança ou o modo de agir do 3.24 3.00
executivo principal prejudicaram a implantação.

A disponibilidade de tempo para a
implantação da nova estratégia foi muito reduzida
( alta pressão de tempo)

17° A alta administração parece não ter dado a
sustentação suficiente para a implementação.

18° Divergências na alta direção prejudicaram a
implantação.

19° A disponibilidade de recursos físicos I
técnicos não foi suficiente.

20° A não identificação do impacto da nova
estratégia sobre a cultura da empresa, impediu
ações que facilitassem a implantação.

21° A organização não conseguiu encorajar as
pessoas a se mobilizarem para a mudança .

22° A falta de envolvimento da área de Recursos
Humanos na formulação da estratégia, dificultou
a capacitação das pessoas durante a
implantação.

3.52

3.52

3.48

3.38

3.33

3.33

3.33

4.00

3.00

3.00

3.00

4.00

3.00

3.00

134
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25° Variáveis incontroláveis do ambiente externo
tiveram um impacto adverso.

3.24 3.00

26° Modificações básicas da estrutura
organizacional da empresa, necessárias para a
implementação da estratégia , não foram
efetivadas.

27° Falta de confiança entre as pessoas e a
organização impediram a implantação.

28° A abordagem de implantação adotada não foi
adequada ao contexto organizacional .

29° Os problemas que requeriam o envolvimento
da alta administração não foram comunicados
suficientemente cedo.

30° Surgiram grandes problemas no ambiente
externo que não foram identificados
antecipadamente.

31° A alta administração modificou as
prioridades estratégicas durante a
implantação.

32° Atividades dos concorrentes desviaram a
atenção da implantação.

3.15

3.14

3.14

3.05

3.05

2.90

2.67

2.00

3.00

3.00

3.00

2.00

3.00

3.00

33° Os principais formuladores da estratégia não
tiveram participação ativa na implantação.

2.57 2.00
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34° A disponibilidade de recursos financeiros foi
insuficiente.

2.48 2.00

35° Ambiente organizacional não permitia a
liberdade de expressão de seus membros,
impedindo propostas de alternativas que
viabilizassem a mudança estratégica.

36° Os principais formuladores I
implementadores da estratégia saíram da
empresa durante a lrnplementação

2.19

1.86

2.00

2.00
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Pela Tabela 4.46 podemos observar os seis problemas que tiveram as médias

mais baixas foram pela ordem do menor para a maior:

Tabela 4.47: Problemas com menores médias

Os principais formuladores I implementadores da

Estratégia saíram da empresa durante a implementação

1,86

Ambiente organizacional não permitia a liberdade de

expressão de seus membros, impedindo propostas de

alternativas que viabilizassem a mudança estratégica.

2,19

50. Atividades dos concorrentes desviaram a atenção da 2,67

Implantação.

6°. A alta administração modificou as prioridades 2,90

estratégicas durante a implantação.

A disponibilidade de recursos financeiros foi

insuficiente.

Os principais formuladores da estratégia não tiveram

Participação ativa na implantação.

2,48

2,57

f'
/~I ..I I

f' )
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Pela Tabela 4.46 identificamos os seis problemas com maiores médias

segundo a percepção dos respondentes da amostra pela ordem do maior para

o menor.

Tabela 4.48: Problemas com maiores médias

Falta de participação ampla na formulação da

estratégia prejudicou o comprometimento.

4,43

Tarefas e atividades críticas da implantação não foram

definidas com detalhamento suficiente.

4,19

Mecanismos de compensação ( participação nos

lucros, prêmios , etc. ) atrelados ao desempenho da

implementação estratégica não foram montados nem

explicitados

4,10

40 Os sistemas de informação usados para monitorar a

Implantação não eram adequados.

4,10

5° As instruções e o treinamento dados para o nível médio

e inferior de empregados não foram adequados.

4,00

6° Houve coordenação fraca entre funções, negócios,

processos e interfaces entre eles.

3,95

\

(i i'
I \

) \

\ I

)
I
!
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4.2.4 Classificação dos Problemas Segundo sua Natureza.

Para termos uma melhor visão dos problemas encontrados procuramos

classificá-los segundo sua Natureza.

Quadro 4.1 : Problemas Ligados a Cultura.

Problemas ligados a cultura

1. As estratégias a serem implementadas estavam em conflito com valores

culturais da empresa.

2. A não identificação do impacto da nova estratégia sobre a

cultura da empresa, impediu ações que facilitassem a

implantação

Quadro 4.2 : Problemas ligados a Liderança.

Problemas ligados a Liderança

1. A liderança e comando dos gerentes não foi bastante eficaz.

2. A falta de liderança ou o modo de agir do executivo

Principal prejudicaram a implantação.
,

)
,
I I

3. A liderança não soube lidar com aspectos emocionais da mudança

estratégica. V

4. A organização não conseguiu encorajar as pessoas a se mobilizarem para

a mudança.

'.\
\
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Quadro 4.3: Problemas ligados a íntorrnação.

Problemas ligados a Informação

1. Os sistemas de informação usados para monitorar a implantação não eram

adequados.

2. Os problemas que requeriam o envolvimento da alta administração não

foram comunicados suficientemente cedo.

Quadro 4.4 : Problemas ligados a falta de Recursos.

Problemas ligados a falta de Recursos

1. A disponibilidade de recursos físicos I técnicos não foi suficiente.

2. A disponibilidade dos recursos humanos foi insuficiente.

3. A disponibilidade de recursos financeiros foi insuficiente.

4. Os principais formuladores I implementadores da estratégia saíram da

empresa durante a implementação

5. A disponibilidade de tempo para a implantação da nova estratégia foi muito

reduzida ( alta pressão de tempo)

6. A capacitação dos gerentes envolvidos não foi suficiente.
•
I

i'j
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Quadro 4.5: Problemas ligados a falta de Planejamento

montados nem explicitados

Problemas ligados a falta de Planejamento

1. Tarefas e atividades críticas da implantação não foram definidas com

detalhamento suficiente.

2. A implementação levou mais tempo que o originalmente previsto ( excedeu

o cronograma)

3. Não houve conexão adequada entre a estratégia e os planos operacionais

e orçamentos

4. Conseqüências da implantação não previstas, desestimularam o
I

comprometimento com a implantação. i

5. A abordagem de implantação adotada não foi adequada ao contexto

organizacional .

6. Modificações básicas da estrutura organizacional da empresa, necessárias

para a implementação da estratégia, não foram efetivadas.

7. Mecanismos de compensação ( participação nos lucros, prêmios, etc. )

atrelados ao desempenho da implementação estratégica não foram
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Quadro 4.6 : Problemas Determinados pelo Ambiente Externo.

Problemas Determinados pelo Ambiente Externo

1. Surgiram grandes problemas no ambiente externo que não foram

identificados antecipadamente.

2. Variáveis incontroláveis do ambiente externo tiveram um impacto adverso.

3. Atividades dos concorrentes desviaram a atenção da implantação.

4. A alta administração modificou as prioridades estratégicas durante a

implantação.

Quadro 4.7: Problemas de Comprometimento.

Problemas de Comprometimento

1. A alta administração parece não ter dado a sustentação suficiente para a

implementação.

2. Falta de participação ampla na formulação da estratégia prejudicou o

comprometi mento

3. Os principais formuladores da estratégia não tiveram participação ativa

na implantação.
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Quadro 4.8: Problemas de Coordenação.

Problemas de Coordenação

1. A coordenação das atividades de implementação não foi bastante eficaz.

2. Houve coordenação fraca entre funções, negócios, processos e interfaces

entre eles.

Quadro 4.9: Problemas de Treinamento.

1. As instruções e o treinamento dados para o nível médio e

empregados não foram adequados.

inferior de

Problemas de Treinamento

Quadro 4.10 : Problemas de Comunicação.

1. A metas da decisão estratégica não foram bem

empregados.

compreendidas pelos

Problemas de Comunicação
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Quadro 4.11: Problemas de Integração.

Problemas de Integração

1. Divergências na alta direção prejudicaram a implantação.

2. A falta de envolvimento da área de Recursos Humanos na formulação da

estratégia, dificultou a capacitação das pessoas durante a implantação.

3. Falta de confiança entre as pessoas e a organização impediram a

implantação.

4. A organização não teve a capacidade de conciliar interesses dos diversos

grupos.

5. Ambiente organizacional não permitia a liberdade de expressão de seus

membros, impedindo propostas de alternativas que viabilizassem a

mudança estratégica.
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Tabela 4.49: Resumo da natureza dos Problemas de Implantação.

Tabela de Resumo da natureza dos Problemas de Implantação

Natureza Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa ( %)

Problemas de Treinamento 1 2,70

Problemas de Comunicação 1 2,70

Problemas ligados a cultura 2 5,41

Problemas ligados a Informação 2 5,41

Problemas de Coordenação 2 5,41

Problemas de Comprometimento 3 8,11

Problemas ligados a Liderança 4 10,81

Problemas Determinados pelo Ambiente 4 10,81

Externo

Problemas de Integração 5 13,51

Problemas ligados a falta de Recursos 6 16,22

Problemas ligados a falta de Planejamento 7 18,92

TOTAL 37 100
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4.2.5 Ordenação dos Problemas e Implantação de acordo com o tempo de

atuação no mercado

Ordenamos os dez problemas mais críticos em ordem decrescente de

dificuldade implantação, segundo a percepção dos respondentes, de acordo

com o tempo de atuação das empresas no mercado e os classificamos

segundo sua natureza.

A ) Período de 1871 a 1924 , 6 empresas com idade mediana de 92 anos.

Tabela 4.50: Dez principais problemas enfrentados por empresas com idade

mediana de 92 anos.

Problemas de Implantação da Mudança Estratégica Médias Medianas

Falta de participação ampla na

formulação da estratégia prejudicou o

comprometimento.

5.17 5.5

A capacitação dos gerentes envolvidos

não foi suficiente.

4.5 4.5

3°. As estratégias a serem implementadas 4.5 4.50

estavam em confl ito com valores culturais da

empresa.

4°. A disponibilidade dos recursos humanos 4.33 4.50

foi insuficiente.
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5°. Tarefas e atividades críticas da

implantação não foram definidas com

detalhamento suficiente .

4.33 4.50

Variáveis incontroláveis do ambiente

externo tiveram um impacto adverso.

4.17 5.00

Os sistemas de informação usados para

monitorar a implantação não eram adequados.

4.17 4.50

As instruções e o treinamento dados para

o nível médio e inferior de empregados não

foram adequados

4.00 4.50

Surgiram grandes problemas no ambiente

externo que não foram identificados

antecipadamente.

4.00 4.50

Modificações básicas da estrutura

organizacional da empresa, necessárias para a

implementação da estratégia , não foram

efetivadas.

4.00 4.00
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Classificação Segundo a Natureza dos Dez Principais Problemas Associados a
Idade.

Tabela 4.51 : Natureza dos dez principais problemas das empresas com
mediana da idade de 92 anos

Natureza e ( Problemas ) Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa ( %)

Problemas de Treinamento ( 8 0) 1 10,00

. Problemas ligados a cultura ( 3° ) 1 10,00

Problemas ligados a Informação ( 7 0) 1 10,00

Problemas de Comprometimento ( 1° ) 1 10,00

Problemas Determinados pelo Ambiente 2 20,00

Externo ( 6 ° , 9 ° )

Problemas ligados a falta de Recursos 2 20,00

( 20, 4° ). ,

Problemas ligados a falta de Planejamento 2 20,00

( 50 , 10 ° )

TOTAL 10 100,00

Nas empresas com faixa etária de 92 anos, 60% dos dez problemas principais

tem natureza ligada a falta de planejamento, falta de recursos ou determinados

pelo ambiente externo.

f 'ti

,.1
/ f

I f
. \



149

8 ) Período de 1925 a 1962, 3 empresas com idade mediana de 49 anos.

Tabela 4.52: Dez principais problemas enfrentados por empresas com idade

mediana de 49 anos.

5.00

2°. Mecanismos de compensação 4.67

( participação nos lucros, prêmios , etc. )

atrelados ao desempenho da .implementação

A organização não teve a capacidade de

conciliar interesses dos diversos grupos.

estratégica

explicitados

não foram montados nem

5.00

r

I

I,
6.00 '.

6.00

{.:.

Tarefas e atividades críticas da

implantação não foram definidas com

detalhamento suficiente.

4.67

4°. A metas da decisão estratégica não foram

bem compreendidas pelos empregados.

4.67 5.00

5°. Houve coordenação fraca entre funções,

negócios, processos e interfaces entre eles.

A abordagem de implantação adotada

não foi adequada ao contexto organizacional .

4.33

4.33

5.00
\

I' .••• ,11

5.00
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7°. As instruções e o treinamento dados para 4.33 5.00

o nível médio e inferior de empregados não

foram adequados

8°. A disponibilidade de tempo para a 4.33 5.00

implantação da nova estratégia foi muito

reduzida ( alta pressão de tempo)

9°. A alta administração parece não ter dado 4.33 5.00

a sustentação suficiente para a implementação.

10°. Não houve conexão adequada entre a 4.33 4.33

estratégia e os planos operacionais e

orçamentos.

I: l ..
/ ,,

fi,'
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Classificação Segundo a Natureza dos Dez Principais Problemas Associados
a Idade.

Tabela 4.53 : Natureza dos dez principais problemas das empresas com
mediana da idade de 49 anos

Natureza e ( Problemas) Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa ( %)

Problemas de Treinamento ( 7°) 1 10,00

Problemas de Comunicação (4° ) 1 10,00

Problemas de Coordenação ( 5° ) 1 10,00

Problemas de Comprometimento ( 9°) 1 10,00

Problemas de Integração ( 1° ) 1 10,00

Problemas ligados a falta de Recursos 1 10,00

( 8°).

Problemas ligados a falta de Planejamento 4 40,00

( 2° , 3° , 6° , 10° )

TOTAL 10 100,00

Nas empresas na faixa etária de 49 anos, 40 % dos dez principais problemas

tem natureza ligada a falta de planejamento.

. ..•...



C) Período de 1963 a 1980 , 3 empresas com idade mediana de 31 anos.
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Tabela 4.54: Dez principais problemas enfrentados por empresas com idade

mediana de 31 anos.

As estratégias a serem implementadas

estavam em conflito com valores culturais da

empresa.

5.00 6.0

2°. Divergências na alta direção prejudicaram

a implantação.

3°. Mecanismos de compensação

( participação nos lucros, prêmios , etc. )

atrelados ao desempenho da implementação

estratégica

explicitados

não foram montados nem

4°. Houve coordenação fraca entre funções,

negócios, processos e interfaces entre eles.

5°. Os sistemas de informação usados para

monitorar a implantação não eram adequados.

Falta de participação ampla na

formulação da

comprometimento

estratégia prejudicou o

7°. A implementação levou mais tempo que o

originalmente previsto ( excedeu o cronograma )

4.67

4.33

4.33

4.33

4.00

4.00

5.00

6.00

5.00

5.00

5.00

4.00

i\
\.1
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8°. A não identificação do impacto da nova 3.67 5.00

estratégia sobre a cultura da empresa, impediu

ações que facilitassem a implantação.

9°. A disponibilidade de recursos físicos I 3.67 4.00

técnicos não foi suficiente.

10°. A coordenação das atividades de 3.67 3.00

implementação não foi bastante eficaz.
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Classificação Segundo a Natureza dos Dez Principais Problemas Associados a
Idade

Tabela 4.55 : Natureza dos dez principais problemas das empresas com
mediana da idade de 31 anos

Natureza e ( Problemas ) Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa ( %)

Problemas de Comprometimento ( 6 ° ) 1 10,00

Problemas de Integração ( 2° ) 1 10,00

Problemas ligados a falta de Recursos 1 10,00

( 9°)

Problemas ligados a Informação ( 5 ° ) 1 10,00

Problemas ligados a cultura ( 1°, 8° ) 2 20,00

Problemas de Coordenação ( 4°, 10 0) 2 20,00

Problemas ligados a falta de Planejamento 2 20,00

( 30, 7° )

TOTAL 10 100,00

Nas empresas com faixa etária de 31 anos, 60% dos dez problemas principais

tem natureza ligada a falta de planejamento, coordenação e questões:

relacionadas a cultura.

I

, ·í.··~:



o )Período de 1981 a 1986 , 3 empresas com idade mediana de 16 anos.
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Tabela 4.56: Dez principais problemas enfrentados por empresas com idade

mediana de 16 anos.

Os sistemas de informação usados para

monitorar a implantação não eram adequados.

5.00 5.00

Houve coordenação fraca entre funções,

negócios, processos e interfaces entre eles.

4.67 5.00

A capacitação dos gerentes envolvidos

não foi suficiente.

4.67 5.00

A coordenação das atividades de

implementação não foi bastante eficaz

4.67 5.00

5°. As instruções e o treinamento dados para 4.67 4.00

o nível médio e inferior de empregados não

foram adequados

6°. A organização não teve a capacidade de 4.33 5.00

conciliar interesses dos diversos grupos.

A falta de liderança ou o modo de agir do

executivo principal prejudicaram a implantação.

4.33 5.00

;.



156

8°. Falta de participação ampla na
4.33 5.00

formulação da estratégia prejudicou o

comprometi mento

9°. A liderança e comando dos gerentes não 4.33 5.00

foi bastante eficaz.

10°. A disponibilidade de recursos financeiros 4.33 4.00

foi insuficiente.

/

. I

,
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Classificação Segundo a Natureza dos Dez Principais Problemas Associados a
Idade

Tabela 4.57 : Natureza dos dez principais problemas das empresas com
mediana da idade de 16 anos

Natureza e ( Problemas ) Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa ( %)

Problemas de Treinamento ( 5°) 1 10,00

Problemas de Comprometimento ( 8° ) 1 10,00

Problemas de Integração ( 6°) 1 10,00

Problemas ligados a Informação ( 1°) 1 10,00

Problemas de Coordenação ( 2° , 4°) 2 20,00

Problemas ligados a Liderança ( 7° , 9°) 2 20,00

Problemas ligados a falta de Recursos 2 20,00

( 3°, 10° )

TOTAL 10 100,00

60 % dos dez principais problemas estão concentrados em questões

relacionadas a coordenação, liderança e falta de recursos, nas empresas com

medianas de idade de 16 anos. t >
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6°. Não houve conexão adequada entre a 4.00 4.00
"

estratégia e os planos operacionais e

orçamentos

7°. As instruções e o treinamento dados para 4.00 4.00

o nível médio e inferior de empregados não

foram adequados

8°. A disponibilidade dos recursos humanos 4.00 4.00

foi insuficiente.

E ) Período de 1987 a 2002 , 2 empresas com idade mediana de 5 anos.

Tabela 4.58: Dez principais problemas enfrentados por empresas com idade

mediana de 5 anos.

4.00

1. A disponibilidade de tempo para a implantação

da nova estratégia foi muito reduzida (alta

pressão de tempo)

5.50 5.50

2. Atividades dos concorrentes desviaram a

atenção da implantação.

5.00 5.00

3. A coordenação das atividades de 5.00 5.00

implementação não foi bastante eficaz

A alta administração parece não ter dado 5.00 5.00

a sustentação suficiente para a implementação.

A liderança não soube lidar com aspectos 4.00

emocionais da mudança estratégica.

158
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9°. A falta de envolvimento da área de 3.5 3.50

Recursos Humanos na formulação da

estratégia, dificultou êi capacitação das pessoas

durante a implantação.

10°. Conseqüências da implantação não 3.5 3.50

previstas, desestimularam o comprometimento

com a implantação.

I
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Classificação Segundo a Natureza dos Dez Principais Problemas Associados a
Idade

Tabela 4.59 : Natureza dos dez principais problemas das empresas com
mediana da idade de 5 anos

Natureza e ( Problemas ) Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa ( %)

Problemas de Treinamento ( 7°) 1 10,00

Problemas de Coordenação ( 3° ) 1 10,00

Problemas de Comprometimento( 4°) 1 10,00

Problemas ligados a Liderança ( 5°) 1 10,00

Problemas Determinados pelo Ambiente 1 10,00

Externo ( 2° )

Problemas de Integração ( 9° ) 1 10,00

Problemas ligados a falta de Recursos 2 20,00

( 1°, 8° )

Problemas ligados a falta de Planejamento 2 20,00

( 6° , 10° )

TOTAL 10 100,00

Empresas na faixa etária de 5 anos, apresentam 40 % dos seus dez principais

problemas com natureza ligada a falta de planejamento e falta de recursos.

0.
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4.2.5.1 Resumo dos Dez Principais Problemas Associados a Idade

Mediana das Empresas.

Tabela 4.60 : Resumo das Naturezas dos Problemas Associados a Idade das

Empresas Pesquisadas.

Tabela de Resumo da natureza dos Problemas de Implantação

Natureza 92 49 31 16 5

anos anos anos anos anos

% % % % %

Problemas de Treinamento. 10,0 10,0 - 10,0 10,0

Problemas de Comunicação. - 10,0 - - -

Problemas ligados a cultura. 10;0 - 20,0 - -

Problemas ligados a Informação. 10,0 - 10,0 10,0 -

Problemas de Coordenação. - 10,0 20,0 20,0 10,0

Problemas de Comprometimento. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Problemas ligados a Liderança. - - - 20,0 10,0

Problemas Determinados pelo Ambiente 20,0 - - - 10,0

Externo.

Problemas de Integração. - 10,0 10,0 10,0 10,0

Problemas ligados a falta de Recursos. 20,0 10,0 10,0 20,0 20,0

Problemas ligados a falta de Planejamento 20,0 40,0 20,0 - 20,0

ITOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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TOTAL do Número de Naturezas de 7 7 7 7 8

Problemas.

Procedendo a uma análise horizontal da tabela 4.60 percebemos que:

• Independentemente de faixa etária todas empresas analisadas apresentam

entre seus principais problemas relacionados a mudança de estratégia,

questões relacionadas a falta de recursos, e de comprometimento com os

objetivos.

• Os problemas com natureza de treinamento, de coordenação, de

integração, e falta de planejamento estão presentes em 80 % das faixas

etárias analisadas. Destas, as empresas com idade mediana de 92 anos,

não apresentaram problemas relacionados a falta de coordenação e de

integração. As empresas com idade mediana de 31 anos não apresentaram

problemas com treinamento e as empresas com idade mediana de 16 anos

não apresentaram problemas relacionados a falta de planejamento.

• Problemas de relacionados a informação estão entre os dez primeiros

problemas em 60 % das faixas etárias.

• Problemas relacionados a cultura, liderança e os determinados pelo

ambiente externo, estão presentes em 40% das faixas etárias ..

• Apenas empresas com idade mediana de 49 anos apresentou problemas

relacionados a comunicação entre seus dez problemas principais.

•l
0'

j \

"I
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4.2.6 Identificação dos Problemas de Implantação de Mudanças

Estratégicas associados ao número de empregados.

Ordenamos os dez problemas mais críticos em ordem decrescente de

dificuldade implantação, segundo a percepção dos respondentes, de acordo

com o Número de Empregados das empresas pesquisadas e os classificamos

segundo sua natureza.

Tabela 4.61 :Dez Principais Problemas Associados ao Número de Empregados

Empresas de 5 a 100 empregados.

2°. As instruções e o treinamento dados para 4,40 4,00

o nível médio e inferior de empregados não

foram adequados

3°. Os sistemas de informação usados para 4,20 5,00

monitorar a implantação não eram adequados.

4°. A capacitação dos gerentes envolvidos 4,20 4,00

não foi suficiente.

Problemas de Implantação da Mudança Estratégica

Associados ao número de empregados

Falta de participação ampla na

formulação da

comprometimento

estratégia prejudicou o

1°. A coordenação das atividades de

implementação não foi bastante eficaz

Médias

4,60

4,60

Medianas

5,00

5,00
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antecipadamente.

5°. Mecanismos de compensação ( participação nos

lucros, prêmios , etc. ) atrelados ao desempenho da

implementação estratégica não foram montados nem

explicitados

A disponibilidade dos recursos humanos

foi insuficiente.

Houve coordenação fraca entre funções,

negócios, processos e interfaces entre eles.

70. A organização não teve a capacidade de

conciliar interesses dos diversos grupos.

Surgiram grandes' problemas no ambiente

externo que não foram identificados

4,00

4,00

3,80

3,80

3,80

4,00

4,00

5,00

5,00

4,00
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Tabela 4.62 : Natureza dos Problemas de Implantação Associados a Empresas

com 5 a 100 Empregados.

Natureza dos Problemas de Implantação Associados ao Número de

Empregados

Natureza e ( Problema ) Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa ( %)

Problemas de Treinamento( 2°) 1 10,00

!
Problemas ligados a Informação ( 3°) 1 10,00

Problemas de Comprometimento ( 1° ) 1 10,00

Problemas Determinados pelo Ambiente 1 10,00

Externo ( 8° )

Problemas ligados a falta de 1 10,00

Planejamento( 5°)

Problemas de Integração( 7°) 1 10,00

Problemas ligados a falta de Recursos 2 20,00

(4°,5° )

Problemas de Coordenação ( 1°, 6° ) 2 20,00

TOTAL 10 100,00

A tabela 4.62 mostra que empresas com 5 a 100 empregados tem uma

concentração maior dos seus dez principais problemas àqueles relacionados a

falta de recursos e de coordenação. Empresas deste porte não apresentaram
•

entre seus dez principais problemas os relacionados a comunicação , cultura,

ou liderança.

j1
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Tabela 4.63 : Dez Principais Problemas Associados ao Número de

Empregados Empresas de 101 a 500 empregados.

Problemas de Implantação da Mudança Estratégica

Associados ao número de empregados

Médias Medianas

A alta administração parece não ter dado

a sustentação suficiente para a implementação.

5,50 6,00

Mecanismos de compensação

participação nos lucros, prêmios , etc. )

atrelados ao desempenho da implementação

estratégica

explicitados.

não foram montados nem

( 5,00 6,00

Tarefas e atividades críticas da

4°. Os sistemas de informação usados para 5,00 5,00

monitorar a implantação não eram adequados.

5°. Houve coordenação fraca entre funções, 4,75 5,50

negócios, processos e interfaces entre eles.

6°.. Modificações básicas da estrutura 4,50 5,00

organizacional da empresa, necessárias para a ri
I.-

implementação da estratégia , não foram

efetivadas.

implantação não foram definidas com

detalhamento suficiente.

7°. A coordenação das atividades de

implementação não foi bastante eficaz

5,00

4,50

5,50

4,50
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A disponibilidade de tempo para a

implantação da nova estratégia foi muito

reduzida ( alta pressão de tempo)

4,25 4,50

Os principais formuladores da estratégia

não tiveram participação ativa na implantação.

4,25 4,00

A não identificação do impacto da nova

estratégia sobre a cultura da empresa, impediu

ações que facilitassem a implantação.

4,00 4,50

"',
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Tabela 4.64: Natureza dos Problemas de Implantação Associados a Empresas

com 101 a 500 Empregados.

Natureza dos Problemas de Implantação Associados ao Número de

Empregados

Natureza e ( Problema) Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa ( %)

Problemas ligados a cultura ( 10°) 1 10,00

Problemas ligados a Informação ( 4°) 1 10,00

Problemas ligados a falta de Recursos 1 10,00

( 8°)

Problemas de Coordenação( 5°, 7°) 2 20,00

Problemas de Comprometimento ( 1°, 9°) 2 20,00

Problemas ligados a falta de 3 30,00

Planejamento( 2°,3°,6° )

TOTAL 10 100,00

Na tabela 4.64, observamos que as empresas com 101 a 500 empregados

concentram seus dez principais problemas àqueles relacionados a falta de

planejamento, comprometimento e coordenação. Estas naturezas de

problemas concentram 70 % dos dez principais problemas.
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Tabela 4.65: Dez Principais Problemas Associados ao Número de Empregados

Empresas de 501 a 2500 empregados.

~--------------------------------------~------~~------~.

Problemas de Implantação da Mudança Estratégica

Associados ao número de empregados

1°. Mecanismos de compensação

( participação nos lucros, prêmios , etc. )

atrelados ao desempenho da implementação

estratégica

explicitados.

não foram montados nem

2°. Falta de participação ampla na

formulação da estratégia prejudicou o

comprometimento

3°. A disponibilidade dos recursos humanos

foi insuficiente.

A capacitação dos gerentes envolvidos

não foi suficiente.

4°. Tarefas e atividades críticas da

implantação não foram definidas com

detalhamento suficiente .

Médias

5,67

5,00

5,00

4,67

4,67

Medianas

6,00

5,00

5,00

6,00

6,00

.\
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5°. A falta de envolvimento da área de

Recursos Humanos na formulação da

estratégia, dificultou a capacitação das pessoas

durante a implantação.

5°. Não houve conexão adequada entre a

estratégia e os planos operacionais e

orçamentos

60. A organização não teve a capacidade de

conciliar interesses dos diversos grupos.

6°. A abordagem de implantação adotada

não foi adequada ao contexto organizacional .

A disponibilidade de recursos físicos I

técnicos não foi suficiente.

4,67

4,67

4,33

4,33

4,33

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00
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Tabela 4.66: Natureza dos Problemas de Implantação Associados a Empresas

com 501 a 2500 Empregados.

Natureza dos Problemas de Implantação Associados ao Número de

Empregados

Natureza e ( Problema ) Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa ( %)

Problemas de Comprometimento ( 2° ) 1 10,00

Problemas de Integração ( 5°, 6°) 2 20,00

Problemas ligados a falta de Recursos 3 30,00

(2°,3°,6°)

Problemas ligados a falta de Planejamento 4 40,00

( 1°, 40, 50, 6°)

TOTAL 10 100,00

Na tabela 4.66,. observamos que nas empresas com 501 a 2500 empregados,

encontramos uma grande concentração dos dez principais problemas ligados a

natureza de a falta de planejamento ( 40% ). Somados aos problemas

relacionados com a falta de recursos ( 30 % ) e aos problema de integração

( 20 % ) , estas naturezas concentram 90% dos dez principais problemas em

empresas deste porte.

.'

/1
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Tabela 4.67: Dez Principais Problemas Associados ao Número de Empregados

Empresas de 2501 a 5000 empregados.

2°. As estratégias a serem implementadas 4,67 4,50

estavam em conflito com valores culturais da

empresa.

3°. Conseqüências da implantação não 4,50 5,00

previstas, desestimularam o comprometimento

com a implantação.

3°. A implementação levou mais tempo que o 4,50 5,00

originalmente previsto ( excedeu o cronograma)

Problemas de Implantação da Mudança Estratégica

Associados ao número de empregados

Falta de participação ampla na

formulação da

comprometimento

estratégia prejudicou o

Os sistemas de informação usados para

monitorar a implantação não eram adequados.

Médias

4,67

Medianas

5,00

Variáveis incontroláveis do ambiente

externo tiveram um impacto adverso ..

As instruções e o treinamento dados para

o nível médio e

foram adequados

inferior de empregados não

4,17

4,17

4,00

5,00

4,50

, '

4,00

-,

r
t

f,
I

j
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7°. A disponibilidade dos recursos humanos 3,83 4,00

foi insuficiente.

8°. A metas da decisão estratégica não foram 3,83 3,50

bem compreendidas pelos empregados.

9°. A liderança não soube lidar com aspectos 3,67 4,00

emocionais da mudança estratégica.
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Tabela 4.68: Natureza dos Problemas dei mplantação Associados a Empresas

com 2501 a 5000 Empregados.

Natureza dos Problemas de Implantação Associados ao Número de

Empregados

Natureza e ( Problema) Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa ( %)

Problemas de Treinamento ( 6°) 1 10,00

Problemas de Comunicação ( 8°) 1 10,00

Problemas ligados a cultura ( 2°) 1 10,00

'"

Problemas ligados a Informação ( 4°) 1 10,00

Problemas de Comprometimento ( 1° ) 1 10,00

Problemas ligados a Liderança ( 9°) 1 10,00

Problemas Determinados pelo Ambiente 1 10,00

Externo ( 5°)

Problemas ligados a falta de Recursos 1 10,00

( 7°)

Problemas ligados a falta de 2 20,00

Planejamento( 3°, 3°) I,
I.

TOTAL 10 100,00

:1,
j.,'

Na tabela 4.68, observamos que empresas com 2501 a 5000 mil empreqadas,

apresentam seus dez principais problemas distribuídos entre as diversa'§'

naturezas. As empresas não apresentaram entre estes problemas questões dé'l1(J

V
J
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natureza ligada a falta de coordenação, os determinados pelo ambiente externo

e de integração.
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Tabela 4.69: Dez Principais Problemas Associados ao Número de Empregados

Empresas de 5001 a 30000 empregados.

Problemas de Implantação da Mudança Estratégica

Associados ao número de empregados

Médias Medianas

A organização não teve a capacidade de

1°. A disponibilidade de tempo para a 5,00 5,00

implantação da nova estratégia foi muito

reduzida ( alta pressão de tempo)

2°. Ambiente organizacional não permitia a 4,67 5,00

conciliar interesses dos diversos grupos.

liberdade de expressão de seus membros,

impedindo propostas de alternativas que

viabilizassem a mudança estratégica.

2°. A metas da decisão estratégica não foram

bem compreendidas pelos empregados.

3°. Os problemas que requeriam o

envolvimento da alta administração não foram

comunicados suficientemente cedo.

3°. Tarefas e atividades críticas da

implantação não foram definidas com

detalhamento suficiente .

5,00

4,67

4,33

4,33

5,00

5,00

5,00

5,00

, I
....

.~
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Houve coordenação fraca entre funções, 4,00

4°. Não houve conexão adequada entre a 4,00 4,00

estratégia e os planos operacionais e

orçamentos

5°. A não identificação do impacto da nova 3,67 5,00

estratégia sobre a cultura da empresa, impediu

ações que facilitassem a implantação.

negócios, processos e interfaces entre eles.

4°. A organização não conseguiu encorajar

as pessoas a se mobilizarem para a mudança.

4,00

4,00

\
I

, r

r.

1/~
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Tabela 4.70: Natureza dos Problemas de Implantação Associados a Empresas

com 5001 a 30000 Empregados.

Natureza dos Problemas de Implantação Associados ao Número de

Empregados

Natureza e ( Problema ) Freqüência Freqüência

Absoluta Relativa ( %)

Problemas de Comunicação ( 2° ) 1 10,00

Problemas ligados a cultura ( 5°) 1 10,00

Problemas ligados a Informação ( 3°) 1 10,00

Problemas de Coordenação ( 4° ) 1 10,00

Problemas ligados a falta de Recursos 1 10,00

( 1° )

Problemas ligados a Liderança ( 4°) 1 10,00

Problemas de Integração ( 1°,2° ) 2 20,00

Problemas ligados a falta de Planejamento 2 20,00

( 3°,4°)

TOTAL 10 100,00

! Na tabela 4.70 , observamos que empresas com 5001 a 30000 mil

empregados, concentram 40 % dos seus dez principais problemas, nos de

natureza ligadas a falta de integração e a falta de planejamento. Não

apresentaram em nossa pesquisa, entre os dez principais problemas, questões

referentes a treinamento, comprometimento e 0$ determinados pelo ambiente

externo.
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4.2.6.1 Resumo dos Dez Principais Problemas Associados ao Número de

Empregados.

Tabela 4.71 : Resumo das Naturezas dos Problemas Associados ao Número

de Empregados.

Tabela de Resumo da Natureza dos Problemas de Implantação

Natureza 5 a 100 101 a 501 a 2,501 a 5,001 a
500 2,5 mil 5,0 mil 30 mil

empreg empreg empreg empreg empreg

% % % % %

Problemas de Treinamento. 10,00 - - 10,00 -

Problemas de Comunicação. - - - 10,00 10,00

Problemas ligados a cultura. - 10,00 - 10,00 10,00

Problemas ligados a Informação. 10,00 10,00 - 10,00 10,00

Problemas de Coordenação. 20,00 20,00 - - 10,00

Problemas de Comprometimento. 10,00 20,00 10,00 10,00 -

Problemas ligados a Liderança. - - - 10,00 10,00

Problemas Determinados pelo 10,00 - - - -
Ambiente Externo.

Problemas de Integração. 10,00 - 20,00 - 20,00

Problemas ligados a falta de 20,00 10,00 30,00 10,00 10,00

Recursos.

Problemas ligados a falta de 10,00 30,00 40,00 20,00 20,00

Planejamento

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

.f,

j

,'~

: /, ,

J ,
;
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180 r\
r \

• Independentemente do número de empregados todas empresas Ir

apresentam entre os dez principais problemas, os relacionados a falta del
lrecursos e de planejamento em graus diferentes de acordo com o número

vl
de empregados.

• As empresas com 501 a 2500 empregados não tem entre os dez principais

problemas, problemas de natureza ligadas a informação. Assim como

problemas com comprometimento não estão presentes somente para as

empresas com mais de 5000 empregados.

• Os problema de coordenação não estão presentes entre os dez principais

problemas nas empresas com 501 a 5000 empregados. Sendo que nas

empresas de 5 a 500 empregados eles representam 20 % dos dez

principais problemas.

• Empresas com 5 a 100 empregados e de 501 a 2500 empregados não

apresentaram em nossa pesquisa problemas de natureza ligada a cultura,

entre suas principais dificuldades na implantação de novas estratégias.

• Empresas com 101 a 500 empregados e com 2501 a 5000 empregados não

apresentam entre os principais problemas os de natureza ligada a

integração. Esta tem sido uma dificuldade maior em empresas com 501 a

2500 empregados e empresas com 2501 a 5000 empregados , que

concentram 20 % dos seus dez principais problemas as questões ligadas à

inteqraçâo.
~..

i

• Empresas com 5 a 2500 empregados não tem entre seus dez principais

problemas os de natureza ligada liderança e a comunicação. Estes

problema parecem tornar-se relevantes em empresas com mais de 2500

empregados.



Os problemas determinados pelo ambiente externo estão entre as

preocupações principais somente em empresas com 5 a 100 empregados.

r
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4.2.7 Problemas adicionais na implantação de mudanças estratégicas.

Apenas um respondente mencionou um problema adicional.

Segundo sua percepção, a comunicação não eficaz durante o processo de

implantação é um dos fatores prejudiciais à implantação de novas estratégias.

Em nossa opinião este problema está incluído nas hipóteses anteriores. A

questão da não compreensão das metas estratégicas por parte dos

empregados, engloba, a nosso ver, a questão mencionada.
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5. Conclusões

A iniciativa para execução deste trabalho, surgiu da necessidade da

compreensão das dificuldades encontradas pelos gerentes das empresas, para

conseguirem que as estratégias planejadas nas organizações, fossem

colocadas em prática.

Partimos do pressuposto, que a identificação e o conhecimento dos diversos

problemas enfrentados pelas empresas durante a implantação da mudança

estratégica, nos permitirá no futuro, tomar ações que impeçam que estes

fatores prejudiquem a realização dos objetivos definidos pela organização.

Para tanto, realizamos uma revisão bibliográfica, onde buscamos identificar os

pontos citados por diversos autores, como problemáticos para a implantação

de mudanças estratégicas.

Através de uma pesquisa de campo exploratória, não probabilística, estudamos

uma amostra, de uma população de empresas que atuam no mercado

brasileiro, nas quais tínhamos facilidade de acesso aos níveis gerenciais ou

superiores. Nossa amostra era composta de 33 empresas, das quais obtivemos

respostas aos questionários, no prazo estabelecido, de 21 empresas, que

fizeram parte da nossa análise.

o questionário aplicado nos permitiu recolher dados sobre a características das

empresas e dos respondentes, bem como obtivemos informações sobre o

período em que foram aplicadas as mudanças de estratégia e a percepção dos

respondentes quanto aos problemas de implantação da mudança estratégica.

Após a coleta de dados, fizemos um tratamento estatístico, reunindo as

informações coletadas e as apresentando de forma descritiva, de modo a

adquirimos uma maior sensibilidade sobre os problemas citados.
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Dos problemas citados e analisados, separamos seis que obtiveram em nossa

análise uma maior predominância sobre os demais problemas e que julgamos

mais relevantes.

São eles pela ordem da maior média obtida para a menor:

1. Falta de participação ampla na formulação da estratégia prejudicou o

comprometimento

2. Tarefas e atividades críticas da implantação não foram definidas com
detalhamento suficiente .

3. Mecanismos de compensação ( participação nos lucros, prêmios , etc. )

atrelados ao desempenho da implementação estratégica não foram

montados nem explicitados.

4. Os sistemas de informação usados para monitorar a Implantação não eram

adequados.

5. As instruções e o treinamento dados para o nível médio e inferior de

empregados não foram adequados.

6. Houve coordenação fraca entre funções, negócios, processos e interfaces

entre eles.

Apesar de não ser completamente correta a comparação entre a pesquisa

realizada por FISCHMANN 1 e a nossa, pois a nossa pesquisa foi feita com um

número de empresas muito menor que a realizada por FISCHMANN, que .~ t

pesquisou 117 empresas em diversos setores de atuação, através de~"

questionários aplicados aos executivos principais, comparamos os principais

problemas obtidos em ambas pesquisas. O objetivo desta comparação é o de f'
\)

1 FISCHMANN, Adalberto A.. Implementação de estratégias: identificação e análise de
problemas. São Paulo, 1987. Tese, Faculdade de Economia e Adminstração, Universidade
de São Paulo, p.143.

f
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observar as evoluções dos principais problemas encontrados na implantação

das mudanças estratégicas.

Quadro 5.1 : Comparativo da classificação obtidas por FISCHMANN e VÁS

Problemas na Implantação da Mudança Estratégica.

FISCHMANN VÁS

1°. Variáveis incontroláveis do ambiente externo tiveram 26°
um impacto adverso.

2°. Surgiram grandes problemas no ambiente externo 31°
que não foram identificados antecipadamente.

3°. Os sistemas de informação usados para monitorar a 3°

implantação não eram adequados.

4°. Tarefas e atividades críticas da implantação não 2°

foram definidas com detalhamento suficiente .

5°. A coordenação das atividades de implementação 8°
não foi bastante eficaz

6°. Mecanismos de compensação ( participação nos 3°
lucros, prêmios , etc. ) atrelados ao desempenho da
implementação estratégica não foram montados nem
explicitados

Alguns pontos interessantes podem ser observados analisando o quadro 5.1.
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Notamos que as questões ligadas ao ambiente externo deixaram de ser

interpretadas como críticas nas empresas por nós pesquisadas. A mudança de

foco foi extremamente radical. O que era visto em 1987 como o primeiro e o

segundo problema na implantação de novas estratégias, passou a ocupar a

vigésima sexta e a trigésima primeira posição respectivamente em nossa

pesquisa. Entretanto, ao analisar as empresas de acordo com o tempo de

atuação no mercado na tabela 4.60, vemos que os problemas de natureza

determinadas pelo ambiente externo estão entre as dez principais problemas

enfrentados por empresas com idade mediana de 92 anos e empresas com

idade mediana de 5 anos.

No ambiente extremamente turbulento em que as empresas estão expostas

atualmente, poderíamos acreditar que os dois primeiros pontos surgidos na

pesquisa de FISCHMANN continuariam a ser críticos para todas empresas da

pesquisa. Mediante esta mudança de foco encontrada em nossa pesquisa,

podemos inferir que grande maioria das empresas pesquisadas, passaram a

entender que as mudanças constantes no ambiente, está enraizada na

paisagem organizacional, e que, mais do que nunca, a adaptação às mudanças

é uma constante necessária a sobrevivência.

Outra suposição que fazemos, mediante a análise das empresas pesquisadas,

é que as empresas com mais tempo de atuação no mercado e as com menos

tempo , estão mais sujeitas a impactos causadas por movimentos de

concorrentes. As mais antigas por questões de ligadas a impactos causados

por tecnologias mais modernas que podem inviabilizar o uso das tecnologias

atuais, e as mais novas por movimentos dos concorrentes as retirem do

mercado antes de estarem consolidadas e portanto , podem ser forçadas a

rever suas estratégias mais freqüentemente dificultando a implantação das

estratégias planejadas.

Estas suposições devem ser testadas através de pesquisas futuras .

O terceiro e quarto problemas apontados por FISCHMANN no quadro 5.1,

aparecem em nossa pesquisa em terceiro e segundo lugar respectivamente.
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Os sistemas de informação utilizados pelas empresas para monitorar a

implantação, bem como a definição das tarefas e atividades críticas da

implantação continuam a estar entre as principais dificuldades enfrentadas

pelas empresas mesmo após 15 anos. Se classificarmos estes dois itens

conforme sua natureza dos problemas, ou seja , problemas relacionados a falta

de informação e os relacionados a falta de planejamento , notamos que estes

dois itens estão entre os dez principais pontos críticos das empresas

independentemente do seu tempo de atuação no mercado ou do número de

empregados. Sendo que os problemas de natureza ligada a falta de

planejamento está entre os de maior freqüência conforme observamos nas

tabelas 4.60 e 4.71.

Nos parece que pesquisadores e organizações passaram a notar que estes

problemas são cruciais. Uma proposta que acreditamos ser bastante

interessante como forma de, se não solucionar, ao menos amenizar as

dificuldades das organizações é a do Balanced Scorecard.

KAPLAN e NORTON 2 perceberam as dificuldades de se lidar com informações

sobre estratégia, bem como, a falta de foco das organizações sobre as tarefas

críticas da estratégia . Em 1992, propuseram o conceito de Ba/anced

Scorecard. O sistema proposto, visa permitir a medição da performance e,

traduzira estratégia em objetivos mensuráveis e, portanto, procura auxiliar as

organizações a focar suas estratégias.

Olhando a organização sob quatro perspectivas diferentes, ( do cliente, interna,

inovação e aprendizado, e financeira) o sistema proposto pelos autores

procura:

• Fornecer aos gerentes medidas uma visão rápida e compreensiva do

negócio.

2 KAPLAN, Robert S., NORTON, David P.. The balanced scorecard:measures that drive
performance. Harvard Business Review. USA, jan/fev, p.71- 79,1992.
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• Obrigar os gerentes a focar em medidas estratégicas que sejam mais

críticas.

• Estabelecer as metas, entretanto, assumindo as pessoas irão escolher os

comportamentos e tomar as ações necessárias para atingir as metas.

• Permitir a combinação das quatro perspectivas citadas acima, facilitando o

entendimento dos gerentes quanto ao inter-relacionamento das ações, e

portanto, melhorar a tomada de decisões para resolução dos problemas.

Acrescentando a esta análise, a observação do quinto e sexto problema

apresentados na pesquisa de FISCHMANN no quadro 5.1:

• A coordenação das atividades de implementação não foi bastante eficaz;

• Mecanismos de compensação ( participação nos lucros, prêmios , etc. )

atrelados ao desempenho da implementação estratégica não foram

montados nem explicitados;

que aparecem em nossa pesquisa, em oitava e terceira colocação

respectivamente, e o problema que aparece em sexto lugar em nossa

pesquisa:

• coordenação fraca entre funções, negócios, processos e as interfaces entre

eles;

temos a impressão que também aqui a proposta do Balanced Scorecard pode

ajudar a solucioná-los.

Ao se informar corretamente a todos os níveis da organização sobre os

objetivos estratégicos, será mais fácil a coordenação das atividades, bem

como, o desenvolvimento de mecanismos coerentes de compensação que

atrelem o desempenho a estratégia.
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As quatro perspectivas de análise propostas pelos autores, fornecem objetivos

externos à organização bem como internos a ela, fornecendo subsídios aos

executivos das organizações para que desenvolvam ações de coordenação

entre as funções negócios, processo e as interfaces entre eles.

Portanto, o Ba/anced Scorecard parece ser, a nosso ver, uma proposta que

ajuda a solucionar, grande parte dos problemas encontrados tanto na pesquisa

feita por FISCHMANN, bem como alguns dos surgidos em nossa pesquisa,

pois fornece elementos de informação e comunicação, que permitem a

definição de tarefas críticas e seu monitoramento, facilita o desenvolvimento da

coordenação da organização e o entendimento dos pontos da estratégia que

necessitam de incentivos para que a organização atinja seus objetivos.

Pesquisa futuras sobre a aplicação do sistema podem esclarecer se estes

objetivos serão alcançados.

Finalmente, dois problemas surgem entre os problemas principais em nossa

pesquisa que não estão entre os principais citados por FISCHMANN.

o primeiro que citamos, é a falta de instruções e treinamento adequado dados

aos níveis médios inferiores. Este problema, aparece em nossa pesquisa

classificada em quinto lugar, enquanto na pesquisa de FISCHMANN aparece

em décimo sexto lugar, e estão entre os dez principais problemas

independentemente do tempo de atuação no mercado.

Como citamos em nossa análise inicial dos dados da tabela 4.24, há

necessidade de que os colaboradores da organização estejam capacitados

para a execução das novas atividades a serem realizadas. A execução de

qualquer atividade exige não apenas vontade mas também capacidade. As, .

mudanças constantes do ambiente está exigindo que a organização forneça os

meios para o aprendizado contínuo dos colaboradores. Atualmente conceitos

como a criação das learning organizafions tornam-se cada vez mais

importantes. Estas questões, provavelmente, ainda estavam em fase

embrionária na época da realização da pesquisa de FISCHMANN e por isso

tinha baixa importância entre os problemas citados pelos respondentes.

I'
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o segundo problema, não aparece entre os vinte um problemas citados na

pesquisa feita por FISCHMANN. Em nossa pesquisa, a falta de participação

ampla na formulação da estratégias é visto pelos respondentes como o

principal problema encontrado nas empresas para a implantação da mudança

estratégica, pois prejudica o comprometimento dos colaboradores com a

implantação.

Apesar deste ponto estar sujeito a um viés, pois nossa pesquisa foi respondida

'em sua grande maioria por gerentes que acabaram de concluir o curso de

mestrado e, portanto , ansiosos por participar ativamente nas decisões

importantes nas empresas, este é um problema que, aparentemente, passou a

ser realmente crítico para as organizações.

Podemos notar, que as empresas não encontram mais muitas dificuldades para

obter recursos tecnológicos, físicos e financeiros. A globalização dos mercados

tem facilitado a obtenção destes recursos de forma bastante ampla. Ao

classificar as médias obtidas na Tabela 4.46, esta realidade torna-se evidente.

Observamos que os problemas relacionados a falta de recursos físicos e

financeiros ocupam em nossa pesquisa uma classificação bastante baixa. A

falta de recursos físicos e tecnológicos ocupam a vigésima posição e a de

recursos financeiros a trigésima quinta.

Neste novo ambiente, no qual a disponibilidade de recursos tornou-se

extremamente alta, a competitividade das empresas, passa a depender muito

mais fortemente do elemento humano.

Portanto, apesar de um possível viés da nossa pesquisa , inferimos que as

empresas pesquisadas devem estar realmente encontrando grandes

dificuldades na implantação de mudanças estratégicas causadas pela não

participação ampla na formulação, o que dificulta o comprometimento das

pessoas com os novos objetivos.



191

Segundo Berqammi", 11 ••• o ser humano não se submete passivamente ao

desempenho de atividades que lhe sejam impostas e que, por conseguinte, não

tenham para ele nenhum significado. 11

Neste ponto talvez resida o cerne da questão. A falta de participação ampla na

formulação da estratégia , dificulta a compreensão do seu significado pelos

indivíduos, dificultando o seu comprometimento com a mudança estratégica.

Sendo este o problema que apresentou em nossa pesquisa a maior

classificação, procuraremos em pesquisas futuras, encontrar quais são os

meios que as empresas dispõe, para permitir que seus colaboradores

participem da formulação das novas estratégias de modo a assegurar seu

comprometimento com a implantação.

Finalizamos este trabalho, tendo a certeza de ter contribuído para a ampliação

do conhecimento, a cerca dos problemas encontrados nas empresas na

implantação de uma mudança estratégica.

Os problemas encontrados através da nossa pesquisa exploratória, nos

permite direcionar nossos esforços na busca de soluções dos problemas

específicos e, talvez em um futuro breve, frases como as citada abaixo por

SMITH, R apud DUCK 4, da General Motors, não serão mais pronunciadas:
'."

11 Lá estávamos nós, subindo a montanha contra o tempo e, quando olhei para

trás, vi que muitas pessoas ainda estavam lá embaixo decidindo se queriam ou

não se juntar a nós. 11

3 BERGAMINI, Cecília W .. Motivação nas organizações. 4 ed., São Paulo, Editora Atlas.
1997. p.23.
4 DUCK, J.. O monstro da mudança. 2 ed. São Paulo, Editora Campus, 2002, p.77.
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ANEXO 1

São Paulo, 8 de Agosto de 2002

Prezado Senhor(a),

Frente às grandes turbulências que se apresentam no mercado, a questão da

IMPLANTAÇÃO de novas estratégias de atuação das empresas no mercado

tem se tornado cada vez mais relevante.

Evidências mostram que as empresas têm tido grande dificuldade de

efetivamente implantar suas novas estratégias. Este fato tem estimulado a

curiosidade de pesquisadores no intuito de melhor esclarecer o fenômeno, e

oferecer maiores subsídios às empresas para que elas se tornem mais eficazes

em sua adaptação aos movimentos do ambiente empresarial.

O objetivo desta carta é convidá-lo a participar de uma pesquisa que tem como

finalidade principal esclarecer "quais são os problemas encontrados na

implementação de estratégias, no ambiente empresarial atual, com maior

freqüência".

O questionário anexo precisa ser respondido por gerentes de nível médio ou

acima, para que haja uma melhor compreensão do fenômeno.

Solicitamos ainda que, caso o senhor(a) não esteja atuando na empresa há

tempo suficiente para ter desenvolvido uma percepção sobre os problemas

encontrados na implantação de uma nova estratégia, envie esta pesquisa a

outra pessoa que possa respondê-Ia com maior propriedade.

O questionário respondido deve ser encaminhado ao e-mail

erichvas@ig.com.br. Se houver dúvidas sobre o questionário a ser respondido,

solicitamos a gentileza de entrar em contato através do mesmo e-mail.

mailto:erichvas@ig.com.br.


É importante ressaltar que os resultados das pesquisas serão de uso restrito

e confidencial, e as informações fornecidas serão tratadas de forma agregada,

não havendo divulgação individualizada ou personalizada. Uma síntese

contendo a análise dos resultados da pesquisa será enviada

posteriormente a cada um dos respondentes.

Certos de que poderemos contar com sua valiosa participação, solicitamos que

esta pesquisa seja respondida e devolvida no máximo em 3 dias após o

recebimento desta, para que possamos incluí-Ia nos dados a serem

trabalhados, visando o atendimento do nosso cronograma.

Antecipadamente agradecemos,

Erich A . de A. Vás
Mestrando da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio

Vargas



Anexo 2

Este questionário é dirigido a níveis gerenciais médios ou de hierarquia

superior

A. Dados da Empresa

1. Razão social

2. Número de empregados no Brasil

3. Ano de criação da empresa no
Brasil

4. Setor de atividades da empresa

5. Principais produtos ou atividades

B. Dados do Respondente

6. Nome

7. Idade

8. Cargo ocupado

9. Tempo de empresa

10. Formaçãoescolar( maior nível)

11. E-mail para envio dos resultados
da pesquisa



C.Questionário sobre a Implantação de Estratégias.

Instruções para preenchimento.

Esta parte do questionário visa identificar a sua percepção quanto a problemas
surgidos na empresa durante a implantação de uma mudança estratégica.

Para os fins deste estudo, entende-se mudança estratégica como uma
mudança que envolve a empresa de forma ampla, ou seja, as mudanças
propostas alteram na organização um ou mais dos seguintes fatores :
estrutura, processos, sistemas, pessoas e cultura.

Ao responder o questionário procure recordar a implantação de uma nova
estratégia implantada ou que esteja sendo implantada preferencialmente nos
últimos dois anos.

12.A mudança estratégica Menos de Entre 2 e 5 Mais de 5

considerada tem : 2 anos anos anos

13. Na sua percepção, qual o grau em que as afirmações a seguir são

consideradas como um problema na implantação da mudança estratégica?

( marcar com um " X " o campo escolhido)

Considere a seguinte escala :

1. Discordo integralmente

2. Discordo bastante

3. Discordo pouco

4. Concordo pouco

5. Concordo bastante

6. Concordo integralmente

I



Discordo

Totalmente

6 I Concordo
L-_---L....__ L-_---L....__ L-_---L...._---1 Totalmente1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 '6

1. As estratégias a serem implementadas
estavam em conflito com valores
culturais da empresa.

2. A liderança e comando dos gerentes não
foi bastante eficaz.

3. Os sistemas de informação usados para
monitorar a implantação não eram
adequados.

4. A disponibilidade de recursos físicos /
técnicos não foi suficiente.

5. Tarefas e atividades críticas da
implantação não foram definidas com
detalhamento suficiente .

6. Surgiram grandes problemas no ambiente
externo que não foram identificados
antecipadamente.

7. A alta administração parece não ter dado
a sustentação suficiente para a
implementação.

8. A implementação levou mais tempo que o
originalmente previsto ( excedeu o
cronograma )

I

9. Modificações básicas da estrutura
organizacional da empresa, necessárias
para a implementação da estratégia, não
foram efetivadas

10. Variáveis incontroláveis do ambiente
externo tiveram um impacto adverso.



1 2 3 4 5 6

11. A coordenação das atividades de
implementação não foi bastante eficaz

12. A capacitação dos gerentes envolvidos
não foi suficiente

13. A disponibilidade dos recursos humanos
foi insuficiente.

14. A disponibilidade de tempo para a
implantação da nova estratégia foi muito
reduzida ( alta pressão de tempo)

15. Os principais formuladores I
implementadores da estratégia saíram da
empresa durante a implementação

16. Atividades dos concorrentes desviaram a
atenção da implantação.

17. As instruções e o treinamento dados para
o nível médio e inferior de empregados
não foram adequados

18. Mecanismos de compensação ( participação
nos lucros, prêmios , etc. ) atrelados ao
desempenho da implementação estratégica
não foram montados nem explicitados

19. A disponibilidade de recursos financeiros
foi insuficiente.

20. A alta administração modificou as
prioridades estratégicas durante a
implantação.

21. A metas da decisão estratégica não foram
bem compreendidas pelos empregados.



1 2 3 4 5 6

22. Não houve conexão adequada entre a
estratégia e os planos operacionais e
orçamentos

23. Falta de participação ampla na
formulação da estratégia prejudicou o
comprometimento

24. A falta de liderança ou o modo de agir do
executivo principal prejudicaram a
implantação.

25. Divergências na alta direção prejudicaram
a implantação.

26. Conseqüências da implantação não
previstas, desestimularam o
comprometimento com a implantação.

27. A não identificação do impacto da nova
estratégia sobre a cultura da empresa,
impediu ações que facilitassem a implantação

28. A falta de envolvimento da área de Recursos
Humanos na formulação da estratégia,
dificultou a capacitação das pessoas durante
a implantação.

29.A abordagem de implantação adotada
não foi adequada ao contexto
organizacional .

30. A liderança não soube lidar com aspectos
emocionais da mudança estratégica.

31. Falta de confiança entre as pessoas e a --'

organização impediram a implantação.

32. Os principais formuladores da estratégia
não tiveram participação ativa na
implantação.

'/
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33. Os problemas que requeriam o
envolvimento da alta administração não
foram comunicados suficientemente cedo.

34. A organização não teve a capacidade de
conciliar interesses dos diversos grupos.

35.A organização não conseguiu encorajar
as pessoas a se mobilizarem para a
mudança .

36. Ambiente organizacional não permitia a
liberdade de expressão de seus membros,
impedindo propostas de alternativas que
viabílízassem a mudança estratégica.

37. Houve coordenação fraca entre funções,
negócios, processos e interfaces entre
eles.

38.

39.

40.

OBS. Caso existam outros problemas não identificados, solicitamos que complemente
a lista e assinale sua percepção.

Comentários adicionais:

D. Outras informações.



Anexo 3 : Empresas Pesquisadas

1. Armco do Brasil S.A.

2. ASEM-NPBI Ltda

3. Banco Itaú S.A.

4. Bank of America Asset Management Ltda

5. BASF S.A.

6. BaUistella Adm de Consórcios SIC Ltda

7. Bently do Brasil Ltda.

8. Bunge Alimentos S.A.

9. Chip Shop Computadores Itda -

10.COMGÁS

11. Credicard S.A.

12. Eucatex S.A.

13. Janos Comércio e Administração Ltda

14. Kiviks Marknad Ind Alim Ltda

15. Natura Cosméticos

16. Estado de S. Paulo

17. Petróleo Brasileiro SIA

18. PHILlPS do Brasil Ltda

19. PricewaterhouseCoopers Consultores

de Empresas Ltda

20. Rhodia Brasil Ltda

21. Votorantim Metais

Setor: Metalúrgico

Setor: Médico Hospitalar

Setor: Financeiro

Setor: Financeiro

Setor: Químico

Setor: Serviços

Setor: Equipamentos

Setor: Alimentos

Setor: Informática

Setor: Serviços

Setor: Financeiro

Setor: Industria moveleira.

Setor :Finaceiro

Setor: Alimentos

Setor: Higiene

Setor: Mídia

Setor : Petroquímica

Setor: Eletro-eletronicos

Setor: Consultoria de

empresas

Setor: Químico Textil

Setor : Mineração e

Metalurgia


