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RESUMO
Este estudo investigou como é o processo de monitoramento e aprendizado estratégico,
identificando os fatores que influenciam o alcance dos seus resultados. Realizou-se pesquisa
bibliográfica, através da qual foi possível obter a descrição de como o processo deve ocorrer,
quais são os resultados que deve produzir e quais são os fatores potenciais que os influenciam.
Em seguida, realizou-se pesquisa documental na empresa estudada, o que permitiu descrever
como o processo de monitoramento e aprendizado estratégico ocorre in loco. Para a
identificação dos fatores que influenciam o alcance dos resultados do processo na empresa,
realizou-se pesquisa de campo qualitativa, junto a executivos de suas áreas finalísticas. Os
resultados obtidos nessas etapas de pesquisa permitiram a compreensão de que o processo se
dá através da execução de dois ciclos: o de uso e o de aprendizado e que seus elementos
centrais são as reuniões estratégicas. Foi possível atestar que, em Furnas, empresa selecionada
como campo de análise, o processo está sendo executado dentro dos padrões prescritos pela
literatura. No entanto, como a sua implantação é recente, isso somente configura-se como
uma tendência. Concluiu-se ainda que a maior parte dos fatores apontados pelos executivos da
empresa coincide com os mapeados na literatura. Além disso, dentre os fatores identificados
em Furnas, os que mais afetam o funcionamento do processo de monitoramento e aprendizado
estratégico concentram-se na dimensão organizacional “estilo gerencial”, sendo eles: “fraca
cultura de desempenho”, “patrocínio da alta direção” e “interferências operacionais na pauta
das reuniões estratégicas”.
Palavras-chave: Estratégia Empresarial. Monitoramento e Aprendizado Estratégico.

ABSTRACT
This study investigated how the monitoring and strategic learning process by identifying the
factors that influence the achievement of results. A literature search was conducted, through
which it was possible to obtain a description of how the process should take place, what are
the results that it should produce and what are the potential factors that influence them. Then,
there was a documentary research in the studied company, allowing to describe how the
monitoring and strategic learning process takes place in loco. To identify the factors that
influence the achievement of results of the process in the company, there was a qualitative
field research, along with executives of its purposive areas. The results obtained in these
research stages allowed the understanding that the process takes place through the
implementation of two cycles: the use and the learning and its core elements are the strategic
meetings. It was possible to attest that, in Furnas, the process is running within the standards
prescribed by the literature. However, since its deployment is recent, it only appears as a
trend. It was also concluded that most of the factors identified by the executives of the
company coincides with the mapped in the literature. In addition, among the factors identified
in Furnas, company selected as an analytical field, the ones that most affect the operation of
the process the monitoring and strategic learning process are concentrated in the
"management style" organizational dimension, namely: "weak performance culture", "top
management sponsorship" and "operational interference operating on the agenda of the
strategic meetings."

Keywords: Business Strategy. Monitoring and Strategic Learning.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
O PROBLEMA DE ESTUDO
A aceleração das mudanças no cenário de negócios demanda das empresas rápida

adequação ao ambiente que as cerca, algo essencial para sua sobrevivência. Com isso, as
reflexões estratégicas, antes realizadas em momentos específicos (em geral anuais) do
calendário organizacional, precisam atualmente ocorrer de forma simultânea às tarefas
cotidianas executadas pelos gestores.
Para fazer frente a essa nova ordem, a atenção das corporações vem deslocando-se
das etapas de formulação e tradução da estratégia para as de execução e monitoramento e
aprendizado (ou feedback).
Enquanto as duas primeiras fases têm lugar quando ocorrem grandes rupturas no
cenário de negócios, conforme nos sugere Mintzberg (2001, p. 9-10), a execução e o
monitoramento e aprendizado, por sua natureza intrínseca, são processos sistemáticos. Dessa
forma, estão mais próximos do dia a dia dos gerentes.
Conquanto a execução da estratégia seja, caracteristicamente, parte da rotina
diária dos gestores (equiparando-se em vários momentos à ação gerencial que está sendo
realizada), ela se dá de forma dispersa nos diversos processos que estes executivos conduzem
ou de que participam.
O monitoramento e aprendizado, ao contrário, constituem o processo para o qual
convergem os resultados da execução da estratégia. Essa etapa, de responsabilidade da equipe
de estratégia, é o momento propício à captura de novas iniciativas e validação daquelas em
curso. Ele compreende as atividades que transformam a estratégia num processo contínuo
(CARVALHO; BONASSI, 2005).
Essa condição de centralidade do monitoramento e aprendizado implica dinâmica
que atenda suas finalidades específicas e, adicionalmente, desperte, crie ou mantenha nos
gestores estado permanente de atenção para o desenvolvimento da estratégia. Esta passa a
fazer parte do seu cotidiano, fluindo de forma simultânea e imiscuída na execução de seus
processos de trabalho.
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Assegurar a eficácia do processo de monitoramento e aprendizado estratégico
constitui-se, portanto, num grande desafio para as equipes da estratégia, responsáveis por
assegurar o sucesso da sua gestão na empresa. Contudo, a literatura do campo não é generosa
no tocante às etapas de execução e monitoramento e aprendizado estratégico (SULL;
HOMKES; SULL, 2015, p. 2); KALLÁS, 2005, p. 261).
Nesse contexto, este trabalho pretende somar conhecimento ao tema, respondendo
à seguinte pergunta: Como ocorre o processo de monitoramento e aprendizado estratégico e
quais são os fatores que favorecem e que dificultam o alcance dos seus resultados?

1.2

OBJETIVOS
O objetivo geral da pesquisa foi investigar o processo de monitoramento e

aprendizado estratégico (ou feedback da estratégia), identificando os fatores que favorecem ou
dificultam o alcance dos seus resultados.
Para atingi-lo, foram buscados os seguintes objetivos específicos:
a) investigar como é o processo de monitoramento e aprendizado estratégico;
b) identificar quais são os resultados esperados da execução do processo;
c) identificar quais são os fatores que favorecem ou dificultam o alcance desses
resultados.
A figura apresentada a seguir ilustra o foco de interesse objeto do presente
trabalho.
Figura 1 - O processo de Feedback da Estratégia e os fatores que o influenciam
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1.3

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Ferreira et al. (2013) sistematizaram e avaliaram a produção científica em

estratégia no setor público no Brasil, através de pesquisa bibliométrica com dados da base
ScieloBrasil, entre 2007 e 2012, na qual foram considerados artigos publicados em periódicos
A1, A2, B1, B2 e B3 da área de administração.
A análise realizada por esses autores apontou para dois resultados: “primeiro, que
se pesquisa pouco o tema estratégia no setor público; e segundo, que o setor público ainda não
se utiliza do instrumental fornecido pela área de estratégia.” (FERREIRA et al., 2013, p. 1)
O presente estudo busca colaborar com o preenchimento dessa lacuna, somando
conhecimentos ao campo teórico da estratégia, especificamente no que se refere ao processo
de monitoramento e aprendizado estratégico (ou feedback da estratégia) e os fatores que
influenciam o seu funcionamento, com lastro na experiência de uma grande empresa estatal
brasileira.
Do ponto de vista prático, as demais empresas poderão se beneficiar de suas
conclusões em iniciativas de implantação ou revisão de seus modelos de gestão da estratégia,
através do conhecimento prévio dos fatores que podem influenciar o funcionamento do
processo em tela.

1.4

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
O presente estudo encontra-se estruturado em cinco capítulos. Neste primeiro,

apresentou-se o problema de pesquisa, os objetivos da dissertação e a justificativa do estudo.
No segundo capítulo, dedicado ao referencial teórico, apresenta-se revisão da
literatura sobre estratégia e sobre processo de monitoramento e aprendizado estratégico (ou
feedback da estratégia).
O terceiro trata dos métodos utilizados na pesquisa. Nele, são apresentados o
esquema da pesquisa, o campo de análise e os sujeitos e a coleta dos dados.
O quarto capítulo é destinado à apresentação e análise dos resultados e, no quinto
e último capítulo, são apresentadas as conclusões do estudo e propostas para novas pesquisas.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO
É importante lembrar que ninguém jamais viu uma estratégia ou tocou nela;
toda estratégia é uma invenção, uma quimera na imaginação das pessoas [...]
(MINTZBERG, 2001a, p. 30)

2.1

ESTRATÉGIA
O campo da estratégia foi configurado no início desse século, por desilusão

acadêmica em relação ao valor da literatura a seu respeito, dado o número de prescrições e
diretrizes concorrentes que o invadiram. Instalou-se uma espécie de consenso de que nos
ambientes atuais de alta competição, os gestores estavam experimentando a estratégia sem
direcionamento teórico adequado (VOLBERDA, 2004).
A fragmentação da estratégia de que trata Volberda (2004), tem como evidência o
best seller “Safári da Estratégia” escrito por Mintzberg, Ahsstrand e Lampel (2000), onde os
autores apresentam características de nada menos que dez escolas de estratégia.
No intuito de propor uma solução para essa, por ele assim chamada, “crise em
estratégia”, o autor parte de resumo de três perspectivas em gestão estratégica, que serão
utilizadas como referências neste subitem. Essas perspectivas e suas características são
apresentadas no quadro a seguir.
Quadro 1 - Perspectivas em gestão estratégica

Clássica

Moderna

Pós-Moderna

Do topo para a base
Planejamento

Da base para o topo / do Multiagente
topo para a base
Experimentação
Fazer sentido

Analítica

Incremental

Cognitiva

Racionalidade perfeita

Racionalidade local

Racionalidade substantiva

(Fonte: VOLBERDA, 2004, p. 33)

2.1.1 Perspectiva clássica de estratégia
As teorias clássicas sobre estratégia foram lançadas no início da década de 1960 e
alicerçam o campo de estudo (MINTZBERG; QUINN, 2001; VOLBERDA, 2004; MOTTA,
2014). Igor Ansoff é considerado por muitos o seu precursor, ao atribuir importância ao tema
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em livro escrito em 1965, tão logo o conceito militar de estratégia foi introduzido na
administração. Contudo, o conceito foi utilizado por Peter Drucker em 1952 (MOTTA, 2014).
Além de Ansoff, Newman e Andrews também são considerados pioneiros nesse campo, tendo
ambos introduzido o conceito em obras por eles produzidas no mesmo período.
(MINTZBERG; QUINN, 2001)
O consenso sobre estratégia lançado por esses precursores repousava sobre a ideia
central de que “estratégia, em última instância, requer a realização de encaixe entre a situação
externa (oportunidades e ameaças) e a capacidade interna (pontos fortes e fracos)”
(MINTZBERG; QUINN, 2001, p. 57)
A segunda onda teórica notória que atraiu consenso, foi a capitaneada por Porter,
nos anos 80. A contribuição do autor apoiava-se no modelo anterior, e consistiu,
resumidamente, em “cuidadosa estruturação dos tipos de análises formais que devem ser
feitas para desenvolver uma estratégia de sucesso” (MINTZBERG; QUINN, 2001, p. 81).
Volberda (2004, p. 34), resume da seguinte forma a perspectiva clássica de
estratégia na qual essas teorias estão compreendidas:
De acordo com as teorias clássicas a estratégia é um processo de
planejamento deliberado (formal), iniciado pela cúpula (hierárquico),
baseado em análise industrial elaborada (racional) e focado no
desenvolvimento de uma estratégia corporativa coesa e ambiciosa
(consistente).

Elege-se aqui, como definição representativa dessa corrente, a proferida por
Andrews (2001, p. 58), em artigo de 1965:
Estratégia empresarial é o padrão de decisões em uma empresa que
determina e revela seus objetivos, propósitos ou metas, produz as principais
políticas e planos para a obtenção dessas metas e define a escala de negócios
em que a empresa deve se envolver, o tipo de organização econômica e
humana que pretende ser e a natureza da contribuição econômica e nãoeconômica que pretende proporcionar a seus acionistas, funcionários e
comunidade.

2.1.2 Perspectiva moderna de estratégia
Contestando a perspectiva anterior no que se refere à separação entre o pensar
(planejamento) e o agir (execução) (MINTZBERG; QUINN, 2001) a perspectiva moderna
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apresenta a estratégia, segundo Volberda (2004, p. 34), como “um processo complexo,
desconexo e desordenado, ao redor do qual se confrontam fatores concorrentes”
Lindblom, em 1959, Mintzberg em 1978, e Quinn em 1980, são os autores que
contribuíram de forma substancial para essa abordagem, sendo os dois últimos mais
frequentemente a ela associados (QUINN, 2001; MINTZBERG, 2001b; QUINN; VOYER,
2001; MINTZBERG; QUINN, 2001; VOLBERDA, 2004).
Quinn e Mintzberg (2001, p. 109) destacam, dentre outras características dessa
“desordem”, que “as organizações poderão ter executivos de cúpula enviando suas visões
estratégicas hierarquia abaixo, enquanto pessoas criativas nos níveis inferiores poderão enviar
iniciativas estratégicas de volta para cima”
Quinn e Voyer (2001), em artigo de 1994, afirmam que o planejamento da
perspectiva clássica, não capta a essência da “formação” da estratégia, mas tentam conciliar
os novos pontos de vista com o tradicional, assinalando que “enquanto as estratégias em si
‘emergem’ de um processo incremental, elas possuem muitas características das estratégias
altamente deliberada de Andrews.” (MINTZBERG; QUINN, 2001, p. 108).
A consideração sobre estratégia a seguir, extraída de Mintzberg (2001, p. 9-10), é
aqui escolhida para representar a perspectiva moderna:
[...] a formulação e a implementação estão interligadas como processos
interativos complexos, nas quais políticas, valores, cultura organizacional e
estilos de administração determinam ou impõem determinadas decisões
estratégicas. A estratégia, as estruturas e os sistemas se misturam de maneira
complexa para influenciar os resultados. Conquanto a formulação da
estratégia e a implementação possam estar separadas em algumas situações –
talvez em crises, em alguns riscos totalmente novos e em organizações que
se deparam com futuros vaticinados – esses eventos estão longe de serem
típicos.

2.1.3 Perspectiva pós-moderna de estratégia
A perspectiva pós-moderna baseia-se na ideia central de que conseguir adaptar-se
com sucesso a mudanças competitivas é a chave para a sobrevivência das empresas e que,
para isso, não bastam ações estratégicas e recursos. As organizações necessitam prover
sentido aos ambientes que estão inseridos e entender a que devem adaptar-se. (VOLBERDA,
2004, p. 35). Essa capacidade depende dos modelos mentais que elas possuem e que
condicionam as decisões (PRAHALAD; BETTIS, 1997).
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Apoiado nas produções de Chaffee, Prahalad e Bettis e Johnson, entre 1985 e
1995, Volberda (2004, p. 35) assim define estratégia nessa perspectiva:
A estratégia, de acordo com uma ‘perspectiva pós-moderna’, pode ser
definida por esquemas estratégicos ou por modelos de referência,
permitindo que a organização e o ambiente sejam compreendidos
pelos stakeholders.

2.2

O MONITORAMENTO E APRENDIZADO ESTRATÉGICO

2.2.1 Inserção e fronteiras
Gestão da estratégia é o conjunto de processos que visa promover condições para
que a reflexão e a ação estratégicas ocorram de forma continuada.
Kallás (2005, p. 258) propõe o seguinte modelo referencial para o processo de
gestão da estratégia, endereçado às empresas que adotaram o método Balanced Scorecard
(BSC):
Figura 2 - O processo de gestão da estratégia

Legenda:

Formulação

Tradução

Execução

Feedback da Estratégia

(Fonte: KALLÁS, 2005, p. 258. Legenda de cores aplicada pela autora.)
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O modelo segmenta a gestão da estratégia em quatro componentes (ou processos),
sendo eles: formulação da estratégia, tradução da estratégia, execução da estratégia e
monitoramento e aprendizado estratégico (ou feedback da estratégia).
Situando cada um desses processos na figura e detalhando-os, temos:
a) Formulação da estratégia: localizado na parte superior da figura, recebe as
atividades de (i) definição dos fundamentos estratégicos (missão e visão e
direcionadores), (ii) análise competitiva (análise de mercado, SWOT e cenários) e (iii)
escolha da estratégia (escolha propriamente dita, modelo de negócios, temas
estratégicos e proposição de valor);
b) Tradução da estratégia: localizado na parte direita da figura, agrupa as atividades de
(i) identificação dos objetivos estratégicos, (ii) seleção de indicadores e metas e (iii)
priorização das iniciativas estratégicas;
c) Execução da estratégia: localizado na parte inferior da figura, conta com as
atividades de (i) preparação do plano de negócios, (ii) aprovação, (iii) detalhamento do
orçamento, (iv) comunicação da estratégia e objetivos individuais e (v) execução dos
projetos e dos processos;
d) Monitoramento e aprendizado estratégico (ou Feedback): localizado na parte
esquerda da figura, compreende as atividades de (i) monitoramento dos status dos
indicadores e projetos, (ii) monitoramento do aprendizado estratégico e (iii)
desencadeamento de questões estratégicas.
Kallás (2005), ao descrever o modelo, chama a atenção para a disposição das
atividades em três camadas: a primeira (formulação), situada na parte superior, pode ser
entendida como o processo de planejamento estratégico; a segunda (tradução e feedback), no
meio, contém as atividades que fazem a ligação entre a estratégia e as operações, e a terceira
(execução), na parte inferior, é a relacionada às operações da empresa.
O encadeamento das atividades de gestão da estratégia e as interfaces entre elas
são também representados na figura, sob forma de setas.
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2.2.2 Atividades do processo de monitoramento e aprendizado
Comparando-se ao modelo de gestão PDCA, o processo de monitoramento e
aprendizado (ou feedback) equivale ao “Check” da gestão da estratégia e as atividades a ele
endereçadas, no modelo sugerido por Kallás (2005), são detalhadas a seguir.

2.2.2.1 Monitoramento dos status de indicadores e projetos
A atividade de monitorar os status de indicadores e projetos equivale a monitorar
o desempenho dos objetivos estratégicos constantes dos painéis. Compreende as tarefas de:
comparar indicadores frente às metas, acompanhar o andamento das iniciativas estratégicas, e,
caso se apurem desvios após essa análise, revisar iniciativas estratégicas, indicadores e metas.
Segundo Oliveira (2002, p. 80):
[...] o controle pode ser definido, em termos simples, como a ação necessária
para assegurar a realização dos objetivos, desafios, metas, estratégias e
projetos estabelecidos. Essa função, no sentido amplo, envolve processos de:


Avaliação do desempenho



Comparação do desempenho real com os objetivos, desafios, metas e
projetos estabelecidos



Análise dos desvios dos objetivos, desafios, metas e projetos
estabelecidos



Tomada de ação corretiva provocada pelas análises efetuadas



Acompanhamento para avaliar a eficiência da ação de natureza corretiva



Adição de informações ao processo de planejamento, para desenvolver
os ciclos futuros da atividade administrativa.

2.2.2.2 Monitoramento do aprendizado estratégico
A atividade de monitorar aprendizado estratégico corresponde às ações de
questionar a validade da estratégia escolhida (objetivos estratégicos) e da consistência das
suas relações de causas e efeitos, e de rever a estratégia, caso se identifiquem lacunas e
oportunidades de melhoria.
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Esse segundo tipo de análise é feita com base no quadro geral de
acompanhamento dos indicadores e iniciativas e consiste numa reflexão sobre se há lacunas
ou oportunidades de melhoria para o conjunto de objetivos estratégicos que traduzem a
estratégia escolhida.

2.2.2.3 Desencadeamento de questões estratégicas
A atividade de desencadear questões estratégicas corresponde a captar alterações
do mercado, estrutura de capital e propriedade, entre outras e questões surgidas 1 nas
atividades anteriores, que possam disparar a revisão do processo de formulação da estratégia.
Kallás (2015, p. 262) esclarece:
Nas atividades de reflexão e aprendizado sobre a estratégia, podem surgir
questões que não consigam ser respondidas imediatamente. Tais questões,
que também poderão surgir em face de alterações de mercado, estrutura de
capital e propriedade, entre outros, poderão disparar a revisão do processo de
formulação da estratégia. Em alguns casos, a revisão da proposta de valor,
em outros, a revisão da análise competitiva, e em ainda outros até mesmo a
revisão da missão e visão de futuro da organização.

2.2.3 Dinâmica: Ciclos de uso e de aprendizado
Kaplan e Norton propuseram em seu modelo para a gestão da estratégia a
realização de ciclos de reuniões estratégicas de dois tipos: o primeiro de monitoramento e
controle e o segundo, de aprendizado (CARVALHO; BONASSI, 2005).
Essa proposta foi inspirada nos conceitos de aprendizagem e enfoque sistêmico de
Argyris e Schön. Segundo esses pesquisadores, existem dois tipos de aprendizagem: a
relacionada à detecção e correção de erros (circuito simples) e a que, além de detectar e
corrigir os erros, questiona e modifica suas causas (circuito duplo).

Com relação a esse “surgimento” refere-se Mintzberg (2001b, p. 120): “O ponto de vista popular vê o
estrategista como um planejador ou visionário, alguém sentado num pedestal ditando estratégias brilhantes para
todos implementarem. Conquanto reconheça a importância de planejar com antecedência e a necessidade de
visão criativa nesse mundo pedante, desejo propor um ponto de vista adicional do estrategista – como um
reconhecedor de padrões, um aprendiz, por assim dizer – que administra um processo no qual as estratégias (e as
visões) podem emergir, assim como podem ser deliberadamente concebidas. Quero também redefinir esse
estrategista, para colocar esse indivíduo na entidade coletiva formada por muitos atores, cujas interações
refletem a mente da organização. Esse estrategista encontra estratégias não menos que as cria, muitas vezes em
padrões que se formam inadvertidamente em seu comportamento.”
1
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Argyris e Schön apud Carvalho e Bonassis (2005, p. 149) assim as explicam:
A aprendizagem em circuito simples ocorre quando os erros são corrigidos
sem a alteração dos valores implícitos, um termostato é programado para ser
ligado se a temperatura de uma sala estiver baixa e desligar o aquecedor se a
temperatura estiver muito alta. A aprendizagem em circuito duplo acontece
quando os erros são corrigidos através da mudança dos valores implícitos e,
então, das ações. Um termostato realiza a aprendizagem em circuito duplo se
ele questionar por que está programado para medir a temperatura e então
ajustar a temperatura por conta própria.

Voltando-se à figura 2, é possível observar a sinalização dos dois ciclos para o
processo de monitoramento e aprendizado estratégico.

2.2.4 Ciclo de uso: RAEs
O primeiro ciclo, denominado “ciclo de uso”, corresponde ao acompanhamento
periódico da execução da estratégia, no qual ocorrem as atividades de monitoramento dos
status descritas no item 2.2.2.1. Carvalho e Bonassi (2005, p. 151) sugerem como perguntaschave para esse ciclo:


Como está o alcance geral da estratégia?



Qual o desempenho dos indicadores estratégicos definidos (resultados e
tendência)?



Como estão sendo implementados os projetos estratégicos?



Os projetos estão aderentes aos objetivos estratégicos?

O ciclo de uso (ou monitoramento) tem como evento mais representativo a
reunião de monitoramento da estratégia. Essas reuniões recebem denominações diversas nas
organizações que as praticam, dentre elas: “RAE”, sigla expandida por algumas empresas
para “Reunião de Acompanhamento da Estratégia” e, por outras, para “Reunião de Análise da
Estratégia”, ou “RGE”, “Reunião de Gestão da Estratégia”. (CARVALHO; BONASSI, 2005).
As Reuniões de Acompanhamento da Estratégia (RAEs) são, juntamente com os
painéis que traduzem a estratégia, “a face” do processo de gestão da estratégia. Ambos dão
materialidade e visibilidade à sua prática.
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São quatro as etapas necessárias à realização de uma RAE (CARVALHO;
BONASSI, 2005):
a) Disponibilização de informações – tem como objetivo garantir as informações para
que os executivos possam se preparar para a reunião. As informações a serem
disponibilizadas são: o mapa estratégico com sinalizadores de desempenho para cada
um dos objetivos estratégicos (semáforos); visualização gráfica do desempenho dos
indicadores em relação às suas metas e situação atual de cada iniciativa estratégica.
b) Preparação dos Líderes/ Executivos – visa preparar os executivos para a reunião
estratégica podendo assumir vários formatos (individualmente ou em grupo, com ou
sem a participação da sua equipe, realizando uma reunião estratégica cujo foco é o
painel ao qual ele é responsável, dentre outros). Independentemente da forma, o
resultado dessa etapa é a identificação dos pontos que vão requerer reflexões ou
decisões e que serão levados para as reuniões estratégicas.
c) Realização da Reunião – busca validar em grupo o que os executivos vivenciaram na
preparação. É composta das etapas de análise geral do mapa estratégico, análise dos
objetivos estratégicos e projetos e recomendações. Deve guardar as seguintes
características: soluções de problemas em grupo, foco no aprendizado e não no
controle, transparência dos resultados, compromisso e responsabilidade e ter uma
pauta bem definida.
d) Consolidação Pós-Reunião – tem como objetivo consolidar e comunicar as decisões
tomadas, definir claramente as responsabilidades e detalhar as novas ações
estratégicas.
De acordo com as melhores práticas associadas ao BSC, a pauta de uma RAE
deve se ocupar dos seguintes assuntos: a) monitoramento dos status dos indicadores e do
andamento das iniciativas estratégicas; b) questionamento e revisão dos indicadores,
iniciativas e objetivos estratégicos; e c) discussões sobre alterações do mercado, estrutura de
capital e propriedade, entre outras, que possam disparar a reformulação das bases da estratégia
(KAPLAN; NORTON, 2000; KALLÁS, 2005).
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2.2.5 Ciclo de aprendizado: Reuniões de aprendizado estratégico
O segundo ciclo, denominado de aprendizado, corresponde ao questionamento das
hipóteses que constituem a estratégia e eventuais correções de rumo, descrito no item 2.2.2.2.
Carvalho e Bonassi (2005, p. 156) remetem as seguintes perguntas-chave a esse
ciclo:


Nossa estratégia ainda é válida?



Existem elementos do cenário do negócio que impactam positiva ou
negativamente na estratégia?



Qual o impacto destes fatores externos em termos de ameaça e
oportunidades?



Nossas estratégias são robustas o suficiente para atender quaisquer
cenários?



Que outras estratégias estão emergindo?

Kallás (2005, p. 262) faz a ressalva que apesar de saber-se que o aprendizado e a
reflexão devem ser constantes, pode-se também estruturar um processo sistemático para
estimulá-los. Para isso, prescreve-se a realização de reuniões estratégicas com pautas voltadas
para esse fim específico.
Cumprem as mesmas etapas de uma RAE, sendo que, na etapa de disponibilização
das informações, deve incluir análise do contexto externo buscando eventuais mudanças que
possam impactar significativamente na hipótese estratégica. (CARVALHO; BONASSI,
2005).
Rumelt (2001, p. 65), em artigo de 1980, define que “[...] a avaliação estratégica é
uma tentativa de olhar além dos fatos óbvios relacionados à saúde de curto prazo do negócio e
avaliar, pelo contrário, os fatores e as tendências mais fundamentais que governam o sucesso
no campo de ação escolhido”.
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Uma agenda típica de reunião de aprendizado considera os seguintes tópicos
(CARVALHO; BONASSI, 2005, p. 156):


Análise do desempenho interno em que é analisado o mapa estratégico
com status real e acumulado de indicadores e projetos estratégicos;



Análise do contexto e cenário externo, procurando identificar possíveis
descontinuidades, mudanças que terão impacto na estratégia escolhida e
eventualmente a opção por um novo cenário externo;



Grupos de trabalho (ou comitês estratégicos) para reflexão sobre questões
relevantes ao negócio, revendo objetivos e iniciativas atuais e propondo
inclusões e exclusões;



Apresentação das propostas dos grupos e discussão junto ao grande
grupo;



Validação das mudanças sugeridas em relação aos objetivos estratégicos
do mapa e suas iniciativas estratégicas, baseando-se em novos objetivos e
iniciativas que sejam suficientemente consistentes, independentemente
do cenário externo considerado.

2.2.6 Prescrições para a realização das reuniões estratégicas
Carvalho e Bonassi (2005, p. 165) ponderam que não existe um padrão de como
se organizar para a gestão da estratégia. Para encontrar a melhor alternativa, deve-se observar
o contexto do negócio, o estilo de gestão e aspectos políticos.
A frequência, os participantes, o coordenador, a pauta, a preparação e a apuração
das RAEs variam de organização para organização (CARVALHO; BONASSI, 2005, p. 166),
no entanto, como é possível observar na figura 2, o modelo referencial utilizado faz uma
prescrição genérica de realização mensal das RAEs e trimestral das reuniões de aprendizado
estratégico.
Niven (2005, p. 341), por sua vez, recomenda examinar criticamente o Scorecard
uma vez por ano, com o intuito de determinar se os seus elementos centrais (objetivos,
medidas e metas) ainda são os que contam uma história estratégica precisa. Prescreve ainda
fazer desse processo de revisão parte integrante do ciclo de planejamento anual que ocorre na
maioria das empresas. Ele finaliza essa recomendação concluindo que atualizar os elementos
do BSC é mais uma forma de avaliar o conhecimento coletivo da organização, e que, na
medida em que as condições se modificam e a aprendizagem sobre a ferramenta cresce,
muitas empresas introduzem ajustes nesses elementos centrais, que podem refletir desde um
simples esclarecimento em um indicador “confuso” até uma mudança de direção estratégica.
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2.2.7 Resultados esperados
O quadro a seguir consolida as atividades do processo de monitoramento e
aprendizado estratégico, os eventos onde ocorrem, as tarefas que compreendem e indica os
resultados esperados, com base no modelo referencial utilizado.
Quadro 2 - Atividades, eventos, tarefas e resultados esperados do processo de monitoramento e
aprendizado estratégico
Atividade

Monitorar
status
indicadores
iniciativas
estratégicas

de
e

Quando ocorre?

Compreende que tarefas?

Resultados esperados

Nas
RAEs,
que
compreendem as etapas
de:



Comparar indicadores frente
às metas

(1)
Desempenho
dos
objetivos
estratégicos
monitorado



Acompanhar o andamento
das iniciativas estratégicas

- disponibilização
informações

de


Revisar
estratégicas,
metas

Em
reuniões
estratégicas com pauta
voltada para esse fim
específico.



Questionar
a
estratégia
escolhida
(objetivos
estratégicos) e a consistência
das relações de causa e efeito

Compreendem
as
mesmas etapas das
RAEs mas incluem,
antes,
análises
dos
ambientes interno e
externo



Rever
as
estratégias
(objetivos estratégicos) caso
se identifiquem lacunas e
oportunidades de melhoria

Pode ocorrer ao longo
das atividades anteriores



Captar
alterações
do
mercado, estrutura de capital
e propriedade, entre outras e
questões
surgidas
nas
atividades anteriores que
possam disparar a revisão do
processo de formulação da
estratégia

- reuniões de preparação
dos executivos

iniciativas
indicadores e

(2)
Resultado
do
monitoramento
comunicado
aos
executores da estratégia

- realização da RAE
propriamente dita
- consolidação
resultados
Monitorar
aprendizado
estratégico

Desencadear
questões
estratégicas

dos

(3) Estratégia (objetivos
estratégicos
que
a
traduzem) validada
(4)
Resultado
da
avaliação comunicado aos
executores da estratégia

(5)
Alterações
de
ambiente que impactem a
base
da
estratégia
(fundamentos,
análise
competitiva e escolha)
captadas e endereçadas
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2.2.8 Fatores que influenciam o processo
A seguir, apresenta-se os fatores influenciadores potenciais do processo.
2.2.8.1 Fatores apontados na literatura
Oliveira (2002, p. 268), recomenda verificar os seguintes aspectos antes de
iniciar-se o processo de controle e avaliação da estratégia2 numa empresa, sendo eles:
a) Relativos à motivação:


Se os objetivos e desafios foram, devidamente, entendidos e aceitos;



Se o sistema de premiação e punição está baseado no desempenho.

b) Relativos à capacidade:


Se os seus funcionários estão habilitados para realizar o processo de
controle e avaliação.

c) Relativos à informação:


Se há todos os dados necessários ao controle e se foram comunicados a
todos os interessados.

d) Relativos à tempo:


Se todos os funcionários da empresa, em seus diferentes níveis, têm o
tempo adequado para se dedicarem à função de controle do planejamento
estratégico.

Ainda segundo Oliveira (2002, p. 317-319), as causas de falhas mais comuns
durante a implementação do planejamento estratégico nas empresas são:


Falta ou inadequação do sistema de controle e avaliação;



Desconsideração da relação custos versus benefícios do sistema de
controle e avaliação;



Falta de participação e envolvimento da alta e média administração;



Falta de comprometimento das pessoas;



Falta de conhecimento do assunto planejamento estratégico por parte das
pessoas que forem trabalhar com esse instrumento.

Com base nas discussões do Grupo de Melhores Práticas em Gestão da Estratégia
(GMP3), Carvalho e Bonassi (2005, p. 165) elencam uma série de recomendações para uma

2

Como o autor denomina o processo de monitoramento e aprendizado estratégico.
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primeira reunião estratégica. Dentre elas, aplicam-se como fatores-chave de sucesso para
todas as reuniões estratégicas que venham a ser realizadas:


Não deixe que as reuniões estratégicas sejam delegadas aos gestores
intermediários, o reporte estratégico é papel do mais alto nível de gestão
da empresa.



Cuidado com os itens operacionais.



Garanta que os resultados da reunião estratégica sejam comunicados.



A competência da assessoria de gestão da estratégia – visão sistêmica do
negócio, conhecimento da metodologia, dos indicadores e dos projetos -é
fundamental. O aspecto comportamental é muitas vezes mais importante
que o técnico.

Martins e Marini (2010, p. 218-234), ao descreverem um modelo de governança
para resultados na administração pública, prescrevem elementos essenciais ao sucesso do
monitoramento e avaliação da agenda estratégica:


A existência de uma estrutura interna (unidade) responsável por
monitorar e avaliar o cumprimento dos esforços (iniciativas e ações) e
dos resultados (objetivos e metas) que integra os escritórios de estratégia,
projetos, processos e contratos



A definição clara do processo de monitoramento e avaliação a partir do
estabelecimento da forma e do timing como os dados serão obtidos,
tratados e, principalmente, disponibilizados



A existência de um processo de comunicação definido com a concepção
de painéis de controle (webpages, banners, monitores, displays, cartazes
e/ou sistemas informatizados) para disponibilização de um conjunto de
informações relevantes e necessárias sobre o desempenho e que possam
ser repassadas às partes interessadas



A existência de critérios e procedimentos institucionalizados que são
aplicados para analisar e corrigir para analisar e corrigir o
descumprimento dos esforços e resultados



A utilização das avaliações para a tomada de decisão e para a
reformulação de programas estratégicos



As informações de monitoramento e avaliação dos objetivos e metas são
colocadas à disposição dos cidadãos, na Internet e em outros meios.

O GMP (atualmente Comunidade de Gestão Estratégica – “CGE”) reunia, em 2005, 25 organizações, dentre
elas: Banco DaimlerChrysler, Brasil Telecom, Companhia Siderúrgica de Tubarão, Copel, Copesul, Duke
Energy, Gerdau Açominas, Grupo Gerdau, Oxiteno, Petrobras, Polibrasil Resinas, SENAI e Unibanco AIG
(CARVALHO; BONASSI, 2005, p. XVII; XXV-XXVI).
3
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2.2.8.2 Agrupamento e consolidação dos fatores apontados
Para agrupar os fatores que podem influenciar o processo de monitoramento e
aprendizado, recorreu-se às variáveis para avaliação das organizações propostas
por Waterman Junior, Peters e Phillips (1980) no seu modelo conhecido como “Modelo 7s da
McKinsey”.
Os autores propõem que, ainda que esse quadro de variáveis seja usado de uma
forma mais trivial, qual seja, como uma lista de verificação, pode ajudar a compreender como
as organizações realmente funcionam e a projetar programas de mudança organizacional
abrangentes (WATERMAN JUNIOR; PETERS; PHILLIPS, 1980, p. 26).
As variáveis do modelo são ilustradas na figura a seguir apresentada.
Figura 3 - Uma nova perspectiva da organização

(Fonte: WATERMAN JUNIOR; PETERS; PHILLIPS, 1980, p. 18)
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Segue a definição de cada uma das variáveis do modelo segundo os autores
(WATERMAN JUNIOR; PETERS; PHILLIPS, 1980, p. 19-25):
Estrutura: características da estrutura organizacional adotada. A estrutura divide
tarefas e, em seguida, fornece coordenação. Ela leva à especialização e à integração.
Descentraliza e, em seguida, torna a centralizar.
Estratégia: ações que a empresa planeja em resposta ou antecipação de alterações
no ambiente em que opera.
Sistemas: todos os procedimentos, formais e informais, que fazem a organização
seguir, dia a dia e ano a ano: sistemas de orçamento de capital, sistemas de formação,
procedimentos de contabilização de custos, sistemas de orçamentação.
Estilo: padrões de ações empresariais, não palavras. O estilo é reflexo da cultura
organizacional e pode ser verificado pelos que os gerentes fazem e não pelo que dizem.
Pessoas: por “pessoal” os autores querem dizer sistemas de avaliação, as tabelas
salariais, programas formais de treinamento, e outros semelhantes. E também geração de
entusiasmo, que corresponde à moral, atitude, motivação e comportamento das pessoas.
Habilidades: o que as empresas fazem melhor. São os seus atributos dominantes
ou capacidades.
Metas superiores: conceitos norteadores - um conjunto de valores e aspirações,
muitas vezes não escritas, que vai além da convencional declaração formal dos objetivos
corporativos.
O resultado do agrupamento dos fatores nessas variáveis e da sua consolidação
por esta autora é apresentado no quadro a seguir:
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Quadro 3 - Agrupamento dos fatores na literatura consultada nas variáveis do Modelo 7s da McKinsey e consolidação
Variável

Oliveira (2002, p. 268; p. 317-319)

7s

Estrutura

GMP apud Carvalho e Bonassi (2005, p.

Martins e Marini (2010, p. 218-234)

165)
“Se

todos

os

funcionários

da

Consolidação dos fatores a
serem verificados

“A existência de uma estrutura interna

Os participantes do processo tem

empresa, em seus diferentes níveis,

(unidade) responsável por monitorar e

tempo

têm o tempo adequado para se

avaliar o cumprimento dos esforços

dedicaram a ele

dedicarem à função de controle do

(iniciativas e ações) e dos resultados

Planejamento Estratégico”

(objetivos e metas) que integra os

Vazio.

escritórios

de

estratégia,

projetos,

Há

suficiente

uma

para

unidade

se

específica

responsável pelo processo

processos e contratos”

Estratégia

“Se os objetivos e desafios foram,
devidamente, entendidos e aceitos”

Vazio.

Vazio.

O processo de monitoramento e
aprendizado é, de uma forma
geral, adequado para a execução

“Falta ou inadequação do sistema

da estratégia

de controle e avaliação”
Os

objetivos

e

desafios

estratégicos estão entendidos e
aceitos
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Variável

Oliveira (2002, p. 268; p. 317-319)

7s

Sistemas

GMP apud Carvalho e Bonassi (2005, p.

Martins e Marini (2010, p. 218-234)

165)

serem verificados

“Se há todos os dados necessários

“Garanta que os resultados da reunião

“A

ao controle e se foram comunicados

estratégica serão comunicados”

monitoramento e avaliação a partir do

a todos os interessados”

Consolidação dos fatores a

definição

clara

do

processo

de

Os dados necessários ao controle
existem na empresa

estabelecimento da forma e do timing como
os

dados

serão

obtidos,

tratados

e,

principalmente, disponibilizados”
“A existência de critérios e procedimentos
institucionalizados que são aplicados para
analisar e corrigir o descumprimento dos
esforços e resultados”

Há uma definição clara do
processo

(sobretudo

timing

de

sobre

obtenção

o
e

disponibilização dos dados)
Há critérios e procedimentos
institucionalizado para analisar e

“A

existência

de

um

processo

de

comunicação definido com a concepção de

corrigir o descumprimento das
metas

painéis de controle (webpages, banners,
monitores, displays, cartazes e/ou sistemas

Os

resultados

das

reuniões

informatizados) para disponibilização de

estratégicas são comunicados

um conjunto de informações relevantes e
necessárias sobre o desempenho e que

Há um processo definido de

possam

disponibilização das informações

ser

repassadas

às

partes

interessadas”
“As informações de monitoramento e
avaliação dos objetivos e metas são
colocadas à disposição dos cidadãos, na
Internet e em outros meios”

resultantes do processo para as
partes interessadas
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Variável

Oliveira (2002, p. 268; p. 317-319)

7s

Estilo

GMP apud Carvalho e Bonassi (2005, p.

Martins e Marini (2010, p. 218-234)

Consolidação dos fatores a

165)

serem verificados

“Se o sistema de premiação e

“Não deixe que as reuniões estratégicas

“A utilização das avaliações para a

O

punição

sejam

tomada

punição

está

baseado

no

desempenho”
“Desconsideração da relação custos

delegadas

aos

gestores

intermediários, o reporte estratégico é

reformulação

papel do mais alto nível de gestão da

estratégicos”

empresa”

versus benefícios do sistema de
controle e avaliação”
“Falta

de

participação

envolvimento da alta e média

decisão
de

e

para

a

programas

de

premiação

está

baseado

e
no

desempenho
A relação entre custos versus
benefícios

“Cuidado com os itens operacionais”
e

de

sistema

do

processo

é

favorável
Há participação e envolvimento
da alta e média administração

administração”
Discussões

de

problemas

operacionais não ocupam a pauta
das reuniões estratégicas a ponto
de

comprometerem

os

seus

resultados
As informações produzidas no
processo

são

utilizadas

para

tomadas de decisão e para a
reformulação
estratégicos

de

projetos
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Variável

Oliveira (2002, p. 268; p. 317-319)

7s

Pessoas

GMP apud Carvalho e Bonassi (2005, p.

Martins e Marini (2010, p. 218-234)

165)

Consolidação dos fatores a
serem verificados

“Se os seus funcionários estão

“A competência da assessoria de gestão da

habilitados para realizar o processo

estratégia – visão sistêmica do negócio,

tem competência adequada para

de controle e avaliação”

conhecimento

a condução do processo

da

metodologia,

dos

Vazio.

A equipe de gestão da estratégia

indicadores e dos projetos é fundamental.
“Falta de comprometimento das
pessoas”

O aspecto comportamental é muitas vezes
mais importante que o técnico”

A equipe de gestão da estratégia
apresenta

comportamento

adequado (atitude) na condução
“Falta de conhecimento do assunto

do processo

planejamento estratégico por parte
das pessoas

Os

participantes

estão

comprometidos com o processo
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3
3.1

MÉTODOS DA PESQUISA
ESQUEMA DE PESQUISA
Para alcançar os objetivos desse estudo, optou-se por estratégia de pesquisa

composta de duas fases.
A primeira consistiu na realização de pesquisa bibliográfica, com a finalidade de
obter-se modelo referencial, prescritivo, de como o processo de monitoramento e aprendizado
estratégico deve ocorrer, quais são os resultados que deve produzir e quais são os fatores
potenciais que os influenciam.
A segunda fase, norteada pelos achados da fase anterior, ocorreu em campo. Uma
análise documental permitiu descrever como o processo de monitoramento e aprendizado
estratégico está ocorrendo numa determinada organização. E, para a identificação dos fatores
que influenciam o alcance dos resultados do processo na empresa, realizou-se pesquisa
qualitativa, junto a executivos de suas áreas finalísticas.
A comparação dos resultados obtidos nas distintas fases propiciou o alcance das
conclusões produzidas em decorrência desse estudo.
3.2

CAMPO DE ANÁLISE E SELEÇÃO DOS SUJEITOS
A pesquisa refere-se às empresas que aplicam a estratégia formal na condução de

seus negócios. Com relação a essas, selecionou-se como campo de análise, por facilidade de
acesso, a empresa estatal de energia elétrica brasileira Furnas Centrais Elétricas S. A.
Delimitou-se, ainda, o período analisado: primeiro ano de execução subsequente à
implantação do processo de monitoramento e aprendizado estratégico na empresa estudada.
Assim, o processo foi analisado entre 15 de maio de 2014 (quando ocorreu a primeira RAE na
empresa) e 15 de maio de 2015.
No tocante à pesquisa qualitativa, realizada para identificação dos fatores
organizacionais que influenciam o processo, escolheu-se como sujeitos os superintendentes
das áreas finalísticas da empresa, que, junto aos seus pares, constituem o nível executivo
imediatamente inferior ao dos diretores. A escolha dos superintendentes das áreas finalísticas
deveu-se aos fatos de (1) constituírem a camada gerencial que faz a ligação entre a cúpula e os
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demais níveis gerenciais (que ainda não participam diretamente do processo de feedback da
estratégia) e (2) serem executores das operações core da empresa. Por essas condições, eles
constituíam os melhores detentores potenciais dos conhecimentos de interesse desta
investigação.
O quadro a seguir indica a distribuição dos superintendentes por diretoria da
empresa e quais delas são finalísticas.
Quadro 4 - Distribuição dos superintendentes por diretoria e indicação do tipo de atividade
Diretoria

Finalística
(S/N)

Número de
Superintendentes

Diretoria de Administração (DA)

N

4

Diretoria de Engenharia, Meio-ambiente, Projeto e
Implantação de Empreendimentos (DE)

S

4

Diretoria de Finanças (DF)

N

3

Diretoria de Gestão de Novos Negócios e de Participações
(DN)

S

3

Diretoria de Operação e Manutenção (DO)

S

4

Diretoria da Presidência (DP)

N

4

Total

3.3
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COLETA DE DADOS
Para responder ao problema da pesquisa, foram realizadas as seguintes etapas:
a) Etapa 1: Pesquisa bibliográfica – utilizou-se esse meio para investigar como,
segundo a literatura, o processo de monitoramento e aprendizado estratégico
deve ocorrer nas empresas, quais são os resultados esperados da sua execução
e quais são os fatores que podem influenciar o seu funcionamento.
b) Etapa 2: Pesquisa de campo documental - destinada a investigar como o
processo de monitoramento e aprendizado estratégico ocorreu in loco.
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c) Etapa 3: Pesquisa de campo qualitativa - seu objetivo foi investigar quais eram
os fatores que influenciavam o alcance dos resultados esperados do processo.
Com base nos dados obtidos nas pesquisas bibliográfica, documental e qualitativa,
foi possível compreender o processo de monitoramento e aprendizado estratégico,
identificando os fatores que influenciam seus resultados, através das conclusões alcançadas
em cada uma delas e da comparação dos resultados da primeira (foco) com os da segunda e
terceira etapas (loco).
O quadro a seguir apresenta a correlação entre os objetivos específicos da
pesquisa e os meios utilizados para alcançá-los.

Segunda fase

Primeira fase

Quadro 5 - Correlação entre os objetivos específicos e os meios utilizados

Etapa
1:
Pesquisa
bibliográfica

Etapa
2:
Pesquisa
de
campo
documental
Etapa
3:
Pesquisa
de
campo
qualitativa

Objetivo
específico 1:

Objetivo
específico 2:

Investigar
o
processo
de
monitoramento
e aprendizado
estratégico

Identificar
resultados
esperados
execução
processo

√

√

Objetivo
específico 3:

Resultados
etapa:

por

os Identificar
os
fatores
que
da influenciam seus
do resultados

√

Descrição
do
processo,
identificação dos
resultados
esperados e dos
fatores que podem
influenciá-los, na
literatura
Descrição
do
processo, in loco

√

√

Identificação dos
fatores
que
influenciam
o
funcionamento do
processo, in loco
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3.3.1 Etapa 1: Pesquisa bibliográfica
Com a revisão da literatura, os três primeiros objetivos específicos do estudo
foram percorridos, obtendo-se suporte teórico para as demais etapas. Seus resultados
encontram-se expostos no capítulo 2 desse trabalho, intitulado “Referencial Teórico”.
Dentre os

livros

consultados, contribuíram

de forma direta

para

o

desenvolvimento do referencial teórico, nomeadamente: Mintzberg e Quinn (2001), Hitt,
Ireland e Hoskisson (2008), Oliveira (2002), Coutinho e Kallás (2005) e Niven (2005).
A revisão de Mintzberg e Quinn (2001) cooperou sobremaneira com o capítulo,
na medida em que reúne os artigos que, do ponto de vista desses autores, lançaram ou
revisaram as bases teóricas do campo, destacando os seus aspectos de contemporaneidade, o
que permitiu percorrer a vasta gama de questões relevantes no campo da estratégia. Dentre
eles, foram especialmente considerados, por guardarem relação com o foco desse estudo:
Andrews (2001), Rumelt (2001), Mintzberg (2001b) e Quinn e Voyer (2001), assim como as
introduções aos capítulos de autoria de Mintzberg e Quinn (2001). A contribuição específica
de cada um desses autores pode ser verificada no decorrer do estudo.
Coutinho e Kallás (2005) forneceram um modelo referencial da gestão da
estratégia que subsidiou decisivamente a delimitação do processo objeto desse estudo.
Contribuíram ainda para a identificação das atividades, dos resultados esperados e de alguns
dos fatores que influenciam o seu bom funcionamento. Nesse sentido, Oliveira (2002) e
Martins e Marini (2010) trouxeram igual colaboração.
A revisão de Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) ratificou, dentro de uma perspectiva
também mais pragmática, as contribuições oriundas de Mintzberg e Quinn (2001). Já Niven
(2005), ao descrever de forma detalhada o percurso para a implantação do Balanced
Scorecard (BSC), serviu ao propósito de confirmação das colocações de Coutinho e Kallás
(2005). Completando-se a revisão da literatura básica para o desenvolvimento do referencial,
procedeu-se à revisão de Kaplan e Norton (2000), nos pontos que foram referenciados por
parte do conjunto bibliográfico anteriormente mencionado.
Efetuou-se, em seguida, a busca de artigos, teses e dissertações que
complementassem os aspectos teóricos da bibliografia básica no tocante ao tema de interesse.
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Para tanto, foram pesquisados os portais das revistas especializadas Harvard Business Review
e HSM Management, e a Internet aberta.
Dentre os resultados obtidos com essas buscas, contribuíram de forma substancial
para a elaboração do capítulo, os artigos de Volberda (2004) e de Sull, Homkes e Sull (2015).
O primeiro, ao trazer a discussão da fragmentação do campo estratégia – disseminada por
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) no best seller “Safári da Estratégia” - para um
agrupamento teórico mais conciso, facilitou a exposição do consenso contemporâneo sobre o
campo. O segundo aportou as conclusões de ampla pesquisa sobre execução da estratégica,
que colaboraram com o entendimento das contribuições potenciais do processo em estudo à
execução da estratégia.

3.3.2 Etapa 2: Pesquisa de campo documental
Com a pesquisa documental, completou-se a coleta de dados (iniciada na
bibliográfica) necessária ao atendimento do primeiro objetivo específico deste estudo.
Para a sua execução, recorreu-se à análise da (i) documentação do projeto que
implantou o processo de monitoramento e aprendizado estratégico na empresa pesquisada
(FURNAS, 2014g) e (ii) atas das reuniões estratégicas realizadas no período estabelecido
(FURNAS, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f, 2015a).
Os resultados dessa etapa encontram-se expostos no capítulo 4 deste trabalho,
subitem 4.1, intitulado “Descrição do processo na empresa”.

3.3.3 Etapa 3: Pesquisa de campo qualitativa
Com a pesquisa qualitativa completou-se a coleta de dados (iniciada na
bibliográfica) necessária ao atendimento do terceiro objetivo específico deste estudo.
Para a sua execução, foram realizadas as seguintes atividades:
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a) Elaboração de um roteiro para coleta dos dados, ver APÊNDICE – Roteiro da
Entrevista, composto de questões fechadas e perguntas abertas.
O primeiro bloco do roteiro, foi composto da questão 1, cujo objetivo era o de
compartilhar com o entrevistado os resultados esperados do processo de monitoramento e
aprendizado estratégico, trazendo a sua atenção para o foco de interesse do estudo.
O segundo bloco, compreendendo as questões 2 e 3, teve como objetivos iniciar a
exploração dos fatores e estimular nos entrevistados a reflexão também sobre fatores
facilitadores (e não só sobre dificultadores) dos resultados do processo.
Com a pergunta 4, equivalente ao terceiro bloco, os entrevistados foram
estimulados a refletir sobre todos os fatores organizacionais que favoreciam ou dificultavam o
processo. Para isso, cada uma das variáveis organizacionais foi conceituada para o
entrevistado que era convidado a refletir sobre a existência ou não de fator nessa dimensão.
O objetivo do quarto e último bloco, composto da pergunta 5, foi o de identificar
os fatores mais importantes na percepção dos entrevistados e seus relativos graus de impacto
no processo.

b) Realização das entrevistas: foram entrevistados superintendentes das áreas finalísticas da
empresa até se esgotar a necessidade de conhecer quais eram os principais fatores que
influenciavam o funcionamento do processo.
A tabela a seguir apresenta o total de Superintendentes de Furnas por Diretoria e
indica o número dos entrevistados.
Tabela 1 - Totais de superintendentes por diretoria e entrevistados

Diretorias finalísticas:

DE

DN

DO

Totais

Total de Superintendentes:

4

3

4

11

Total de Superintendentes entrevistados:

2

2

2

6
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A seguir encontram-se os nomes dos entrevistados, cargos, diretoria à qual
pertencem e data em que ocorreu a entrevista:


João Luiz Fontes de Almeida - Superintendente de Gestão de Negócios e
Participações; DN; em 03 ago, 2015;



Julio Cesar Ribeiro D’Armada - Superintendente de Gestão Ambiental e Fundiária;
DE; em 27 jul, 2015;



Luiz Antônio Buonomo Pinho – Superintendente de Escritório de Projetos; DE;
em 03 ago, 2015;



Luiz Eduardo Marques Moreira - Superintendente de Desenvolvimento de Novos
Negócios; DN; em 30 jul, 2015;



Mario Fernando Ellis - Superintendente de Operação; DO; em 28 jul, 2015;



Roberto Junqueira Filho - Superintendente de Planejamento e Engenharia da
Manutenção; DO; em 31 jul, 2015.
Os resultados dessa etapa encontram-se expostos no capítulo 4 deste trabalho,

subitem 4.2, intitulado “Fatores que influenciam o processo na empresa”.
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4

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1

DESCRIÇÃO DO PROCESSO NA EMPRESA
A seguir são apresentados os resultados da pesquisa documental realizada no

âmbito deste trabalho, que visou à descrição do processo de monitoramento e aprendizado
estratégico em Furnas.
4.1.1 A empresa
Furnas é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pela Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, cujo principal acionista é a União. (FURNAS, 2015b,
p. 1).
A empresa atua na geração, transmissão e comercialização de energia elétrica,
com instalações em regiões abrangidas pelo Distrito Federal e pelos Estados de São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins,
Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia
(FURNAS, 2015b, p. 1).
Ao longo do exercício de 2014, Furnas investiu um total de R$ 2,308 bilhões, dos
quais R$ 849 milhões em empreendimentos próprios e R$ 1,459 bilhões em Sociedades de
Propósito Especifico (SPEs) nas quais possui participação. (FURNAS, 2015b, p. 1).
O desempenho de Furnas ao final do exercício de 2014 evidenciou EBITDA4
ajustado individual de R$ 1,047 bilhão e prejuízo da ordem de R$ 406 milhões. Esse resultado
sofreu o impacto da escassez de chuvas, que diminuiu a capacidade hídrica de geração,
obrigando a empresa e suas investidas do negócio de geração, a grandes dispêndios para
aquisição de energia no mercado spot de forma a honrar seus contratos. (FURNAS, 2015b, p.
1)
A Lei nº 12.783/2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade
tarifária, entre outras providências, impôs desafios às concessionárias para adaptação ao novo

EBITDA significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O termo “ajustado” está sendo
utilizado porque foram excluídas do cálculo do EBITDA despesas não recorrentes.
4
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modelo regulatório. Tal como em 2013, os impactos da referida Lei continuaram a permear as
atividades da Agenda Regulatória do Setor Elétrico no ano de 2014 (FURNAS, 2015b, p. 2).
4.1.2 O projeto para retomada da estratégia na empresa
Diante de sua exposição a novo cenário setorial mais desafiador, Furnas
intensificou seus esforços no que se refere à gestão da estratégia. Nessa direção, contratou a
empresa de consultoria Accenture, no final de 2013, para a revisão e a implantação do seu
Plano Estratégico 2008-2018 (FURNAS, 2014g).
4.1.2.1 Escopo e resultados gerais
O projeto teve a duração de oito meses, de 18 de dezembro de 2013 a 18 de julho
de 2014, compreendendo as seguintes etapas e respectivos produtos (FURNAS, 2014g):
Figura 4 - Etapas, atividades e produtos do projeto de implantação do Planejamento Estratégico

(Fonte: FURNAS, 2014g)

O método adotado para a implantação e operacionalização da estratégia foi o
BSC.
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O Plano Estratégico revisto foi desdobrado até o nível de Superintendência, o
primeiro degrau gerencial abaixo de Diretoria. Esse desdobramento deu origem a um Painel
Corporativo e a 6 Painéis, um para cada Diretoria, contendo objetivos, indicadores e
iniciativas estratégicas endereçados às 22 Superintendências (FURNAS, 2014g).
A figura a seguir ilustra os painéis estratégicos desenvolvidos no âmbito do
projeto.
Figura 5 - Ilustração dos painéis estratégicos de Furnas

(Fonte: FURNAS, 2014g).

No que se refere à iniciativas estratégicas, há um detalhamento adicional, e cada
iniciativa é acompanhada através de seus cronogramas de implantação (marcos críticos) e
principais pontos de atenção. A figura a seguir ilustra o detalhamento dos painéis estratégicos
para as iniciativas.
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Figura 6 - Ilustração do detalhamento das iniciativas estratégicas de Furnas

(Fonte: FURNAS, 2014g)

4.1.2.2 Legado para o processo do monitoramento e aprendizado estratégico
A dinâmica recomendada pela consultoria para o monitoramento dos painéis
estratégicos indicava a realização mensal das RAEs (e etapas associadas) e é ilustrada na
figura a seguir.
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Figura 7. Dinâmica recomendada para o monitoramento estratégico de Furnas

(Fonte: FURNAS, 2014g)

A dinâmica ilustrada corresponde a:
a) no primeiro dia do mês (D-15) ocorre a RAE, disponibilizando as informações
para os executores da estratégia;
b) no dia D, ocorre o dia de fechamento contábil, do qual depende grande parte
dos indicadores;
c) no dia D+5, os Superintendentes reportam os indicadores e status das
iniciativas para seus Diretores;
d) no dia D+8, os Diretores reportam os indicadores e status das iniciativas para
o Presidente.
Por decisão da alta administração (no decorrer do projeto), esse formato acabou
sendo modificado para a realização bimestral das RAEs, igualando-as ao segundo reporte de
status de indicadores e de iniciativas. Adicionalmente, foi alterado o seu público, que consiste
em todos os participantes do processo: Diretores, Assistentes de Diretoria e Superintendentes.
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As RAEs de primeiro reporte passaram a ser chamadas de “Prévias da RAE” e são realizadas
10 dias antes da “grande” RAE. Todos os demais aspectos da recomendação foram
preservados (FURNAS, 2014g)
Com relação às reuniões para aprendizado estratégico, o projeto recomendou à
empresa que, ao final de cada ano, a equipe de Planejamento Estratégico auxiliasse as
diretorias e superintendências na revisão de seus objetivos gerenciais, conforme ilustrado na
figura a seguir (FURNAS, 2014g).

Figura 8 - Revisão anual dos objetivos estratégicos recomendada pelo projeto

(Fonte: FURNAS, 2014g)

Houve ainda, no âmbito do projeto, a indicação de Pontos Focais, um para cada
Diretoria. Eles são responsáveis por agendar as reuniões e preparar os materiais de sua
diretoria, o que consiste em consolidar as iniciativas/planos de ação e alimentar o painel de
indicadores com as informações recebidas de cada superintendente. (FURNAS. 2014g).
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4.1.3 O processo de monitoramento e aprendizado estratégico na empresa
O processo de monitoramento e aprendizado estratégico em Furnas vem sendo
executado desde a sua instalação no âmbito do projeto.
Foram realizadas as seguintes RAEs (ciclos de uso) desde então:


1a. RAE de 2014, em 13 de maio de 2014 (FURNAS, 2014a).



2a. RAE de 2014, em 07 de julho de 2014 (FURNAS, 2014b);



3a. RAE de 2014, em 09 de setembro de 2014 (FURNAS, 2014c).



4a. RAE de 2014, em 14 de outubro de 2014 (FURNAS, 2014d);



4a. RAE de 2014 - continuação, em 23 de outubro de 2014 (FURNAS,
2014e);



5a. RAE de 2014 - 18 de dezembro de 2014 (FURNAS, 2014f);

As RAEs são realizadas dentro de uma frequência bimestral e têm a duração de
oito horas (FURNAS, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f).
Participam dessas reuniões os Diretores, os Assistentes de Diretoria e os
Superintendentes de Furnas, e, eventualmente, alguns gerentes convidados quando a pauta
envolve assunto que requer a presença de especialistas. O público médio das RAEs é de
aproximadamente 85 pessoas (FURNAS, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f).
As RAEs são coordenadas pelo Superintendente de Estratégia e Sustentabilidade,
com o apoio da Coordenação de Gestão da Estratégia que a ela é subordinada (FURNAS,
2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f).
Os itens que têm ocupado as pautas das RAEs são, de forma geral, apresentação
da performance dos indicadores e das iniciativas estratégicas e discussão dos indicadores e
iniciativas de baixa performance. Além desses itens típicos, a pauta das RAEs vêm abrigando
apresentações relacionadas a projetos de grande dimensão, cuja realização envolve diversas
áreas da empresa (FURNAS, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f).
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A preparação das reuniões inicia com a solicitação de entrada dos dados aos
Pontos Focais e termina com a realização das chamadas “Prévias da RAE” (uma por
diretoria), com o Diretor e seus respectivos Assistentes e Superintendentes, conforme descrito
no subitem anterior.
A apuração dos indicadores acompanha a frequência das RAEs (bimestral).
O lapso de tempo entre a realização da última RAE de 2014 e a primeira “RAE”
de 2015 (na verdade, reunião de avaliação ou aprendizado estratégico, como exposto a seguir)
pode ser atribuído à instabilidade gerada na alta direção pela mudança de governo. Após esse
período, confirmou-se a permanência da mesma cúpula executiva e ela comandou a retomada
das reuniões.
Em 15 de maio de 2015, iniciou-se um ciclo de aprendizado, com a realização de
uma reunião de avaliação da estratégia (embora se tenha mantido a sua nomeação como
“RAE”). Nela, a equipe de Gestão da Estratégia apresentou uma Análise de Cenário e
procedeu-se à discussão dos seus impactos nos objetivos estratégicos:


1a. RAE de 2015 - 15 de maio de 2015 (FURNAS, 2015a)

4.1.4 Análise dos resultados da pesquisa de campo documental
O quadro a seguir resume a comparação entre os aspectos prescritos na literatura
para o processo em estudo e os verificados em Furnas.
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Quadro 6 – Comparação entre aspectos prescritos para o processo e os achados em Furnas
Características

Prescrição
Prática sistemática dos dois ciclos

•

Ciclo de uso em
regime
e
de
aprendizado iniciado



•

RAEs (uso): 04 atividades

•

Praticadas



•

Reuniões
de
avaliação
(aprendizado): análise de cenário e
as 04 atividades

•

RAEs
(uso):
quadrimestral

Bimestral (uso) e
anual (aprendizado)



•

Reuniões
de
avaliação
(aprendizado): trimestral a anual

•

Próprias e específicas

Próprias e específicas



Dinâmica: Ciclos de uso •
e de aprendizado

Atividades

Frequência

Pautas

Em Furnas

mensal

a •

•

Os resultados da análise documental revelam que o processo de monitoramento e
aprendizado estratégico em Furnas vem sendo executado dentro dos padrões prescritos no
modelo teórico utilizado para comparação.
Não obstante, a implantação do processo encontra-se ainda em fase seminal. É o
seu primeiro ano de execução, o desdobramento dos objetivos estratégicos deu-se somente até
o nível de superintendência e não ocorreu ciclo de aprendizado completo dentro do período
estudado. Em função disso, os resultados dessa pesquisa revelam somente a tendência de
como o processo irá estabelecer-se na organização.
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4.2

FATORES QUE INFLUENCIAM O PROCESSO NA EMPRESA
A seguir são apresentados os resultados da pesquisa de campo qualitativa

realizada no âmbito deste trabalho, que visou à identificação dos principais fatores que
influenciam o alcance dos resultados do processo de monitoramento e aprendizado estratégico
em Furnas.
4.2.1 Categorização
O primeiro tratamento dos dados obtidos nas entrevistas consistiu na
categorização dos fatores apontados pelos executivos como os mais impactantes (último bloco
da entrevista) e compreendeu o expurgo dos que fugiam do foco de interesse da pesquisa.
Foram criadas sete categorias decorrentes do agrupamento dos principais fatores
por afinidade, sendo elas:


Falha na tradução da estratégia: quando o fator mencionado refere-se a
alguma falha ocorrida nesta etapa da implantação da gestão da estratégia;



Patrocínio da alta direção: quando o fator mencionado refere-se ao
patrocínio, engajamento e participação da alta direção;



Funcionamento por silos: quando o fator mencionado refere-se ao fato da
organização trabalhar em silos funcionais;



Fraca cultura de desempenho: quando o fator mencionado refere-se à lacuna
na atuação gerencial com vistas ao desempenho, à busca de resultados;



Interferências operacionais na pauta: quando o fator mencionado refere-se
à interferência, nas pautas das reuniões estratégicas, de problemas cuja
solução depende da atuação de mais de uma área, de forma coordenada,
interferindo no foco para os resultados específicos das reuniões;



Sobrecarga de trabalho: quando o fator mencionado refere-se à falta de
disponibilidade de tempo de dedicação dos gestores à reflexão estratégica;



Conflito governo versus mercado: refere-se ao conflito, que permeia a
empresa desde a etapa de formulação da estratégia, entre ser empresa de
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governo (que deve estar focada na expansão e na confiabilidade do sistema)
versus ser empresa de mercado (que deve estar focada na rentabilidade).
Os critérios para expurgo de fatores foram: endogenia, quando o fator igualava-se
ao próprio processo de monitoramento e aprendizado estratégico ou a alguma de suas partes; e
circunstancialidade, quando o fator igualava-se a evento que não irá repetir-se ou a fator cuja
eliminação está em curso.
Posteriormente, procedeu-se à classificação das categorias quanto às variáveis
organizacionais propostas por Waterman Junior, Peters e Phillips (1980) descritas no subitem
2.2.8.2.
A classificação pode ser verificada no quadro a seguir apresentado. Nele, estão
destacados em verde os fatores que, na percepção dos altos executivos de Furnas, favorecem o
alcance dos resultados do processo de monitoramento e aprendizado estratégico na empresa e,
em vermelho, os que dificultam. Os fatores encontram-se dispostos na ordem de impacto
atribuída pelos entrevistados, que varia de 1 (maior impacto) até 5 (menor impacto).
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Quadro 7 – Categorização dos principais fatores encontrados em campo
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4.2.2 Principais fatores que influenciam o processo
A seguir são detalhados os resultados da pesquisa qualitativa, que consistem na
identificação dos principais fatores que influenciam o processo de monitoramento e
aprendizado estratégico de Furnas, na percepção de seus altos executivos.
Os fatores encontram-se aqui apresentados por ordem de frequência de menção
combinada com a importância atribuída pelo conjunto dos entrevistados.

Fator 1 (F1) - Falha na tradução da estratégia:
Indicado por cinco dos seis entrevistados como um dos fatores que mais
dificultam o alcance dos resultados do processo de monitoramento e aprendizado estratégico,
esse fator corresponde a alguma falha ocorrida na implantação da estratégia.
As falhas apontadas pelos executivos reunidas nessa categoria foram: “falta de
clareza nos objetivos e metas”, “falta melhor comunicação da estratégia (plano)”, “há metas
estratégicas superiores à capacidade dos órgãos”, “índices de acompanhamento de iniciativas
estratégicas não refletem a realidade dos seus andamentos” e “algumas metas são inatingíveis
(o que acaba sendo desmotivador)”.
Perguntados sobre o porquê dessas falhas, eles as atribuíram aos fatos de (i) terem
tido pouco tempo (por força dos prazos do projeto de implantação) para a definição dos
objetivos, indicadores e iniciativas de suas responsabilidades e (ii) o monitoramento
estratégico ser algo novo para a maioria dos seus participantes. Contudo, há consenso entre os
entrevistados de que essas falhas tendem a ser corrigidas ou minimizadas na medida em que o
processo continue a ser executado e que o aprendizado estratégico aumente.

Fator 2 (F2) - Fraca cultura de desempenho:
Também indicado por cinco dos seis entrevistados como um dos fatores que mais
dificultam o alcance dos resultados do processo de monitoramento e aprendizado estratégico,
corresponde a lacuna na atuação gerencial com vistas ao desempenho.
Caracteriza-se, segundo os entrevistados, por um “estilo gerencial voltado para
atuação funcional e não projetizada”, pela “falta uma cultura de controle de custos e
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resultados”, por “um estilo gerencial voltado para cobrança de resultados por pessoas, não por
órgãos”, por “a cultura da empresa é muito voltada para sua habilidade técnica” e por “falta
uma cultura em resultado com a mesma ênfase dada na parte técnica”.
Cabe observar que esse fator “conversa” com funcionamento por silos, quando
caracterizado como atuação gerencial funcional e não projetizada, e com conflito entre
empresa de governo versus de mercado, quando explicado como cultura muito voltada para a
parte técnica em detrimento do desempenho, fatores apresentados adiante.

Fator 3 (F3) - Patrocínio da alta direção:
Único fator facilitador designado pelos executivos como um dos que mais
impactam o processo, o patrocínio da alta direção foi apontado por três dos seis entrevistados.
Formulado como “patrocínio da alta direção”, como “engajamento da alta
direção” e como “participação da alta direção”, corresponde à percepção, declarada pelos
entrevistados, de que a mensagem passada pela alta direção, seja por atitudes seja por
palavras, é a de que o processo é de grande importância para a empresa, o que favorece a sua
execução.

Fator 4 (F4) - Interferências operacionais na pauta:
As interferências operacionais na pauta das RAEs foram apontadas por três dos
seis entrevistados como importante fator que influencia o alcance dos resultados do processo.
Refere-se à discussão, no decorrer das reuniões estratégicas, de problemas cuja solução
depende da atuação de mais de uma área, de forma coordenada.
Formulado como “fuga da pauta para discussão de questões transversais de
relevância, mas que não estão ligadas ao monitoramento”, esse fator compete com o tempo
destinado ao cumprimento dos objetivos específicos das reuniões. Leva a “pouco espaço [nas
RAEs] para discussão de alterações ou novos caminhos da estratégia”, espaço que de antemão
é crítico, em função do “público muito grande nas reuniões de acompanhamento, o que
dificulta qualquer discussão”.
Ocorre, segundo os executivos, porque “a RAE é um dos poucos fóruns onde os
executores podem expor seus problemas à alta administração” e “o único fórum atualmente
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existente na empresa que reúne todo o público decisor - diretores, assistentes e
superintendentes”. Essa sua configuração acaba estabelecendo condição de atratividade para a
exposição, discussão e decisão sobre problemas transversais, os quais a estrutura
organizacional, muito funcional, não consegue resolver.
Muito embora a maior parte dos entrevistados tenha atribuído a esse fator caráter
dificultador do alcance dos resultados específicos do processo, um dos executivos classificouo também (com muita ênfase) como algo positivo, destacando que as RAEs passaram a
propiciar discussões abertas dos problemas transversais, o que contribui para a estratégia.

Fator 5 (F5) - Funcionamento por silos:
Apontado por três dos seis entrevistados como um dos fatores que mais dificultam
o alcance dos resultados do processo de monitoramento e aprendizado estratégico, refere-se
ao funcionamento da estrutura organizacional por silos.
Nas suas percepções “os executivos evitam colaborar com iniciativas transversais
quando essa cooperação traz risco de perda de sua posição”, “falta uma atribuição mais clara
acerca das atribuições dos órgãos” e “há uma confusão entre desempenho de indicador
(objetivo) e desempenho de área executora”.
A designação desse fator coincide com as conclusões de Sull, Homkes e Sull
(2015) sobre porque as estratégias falham e o que fazer a respeito.

Nele, os autores

apresentam os resultados parciais de um estudo, de larga escala, incluindo mais de 40
experiências, que tem como objetivo saber como as organizações complexas podem executar
suas estratégias de forma mais eficaz. Foram entrevistados mais de oito mil gestores que
declararam sobre esse aspecto: “podemos contar com as pessoas na cadeia de comando, o que
indica que o alinhamento para cima e para baixo não é um problema; mas a coordenação é um
problema: as pessoas em outras unidades não são muito mais confiáveis do que os parceiros
externos” (SULL; HOMKES; SULL, 2015, p. 4). Corrigir essa falha está no cerne das
recomendações finais dos autores: “Para executar suas estratégias, as empresas devem
promover a coordenação entre as unidades e desenvolver a agilidade para se adaptar às
mudanças nas condições de mercado.” (SULL; HOMKES; SULL, 2015, p. 3).
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Fator 6 (F6) - Sobrecarga de trabalho:
Indicado por um dos seis entrevistados, com relativa ênfase, como um dos fatores
que mais dificultam o alcance dos resultados do processo de monitoramento e aprendizado
estratégico. Prejudica-o pois “não há tempo para a reflexão estratégica no dia a dia dos
gestores”, o que, por sua vez, ocorre porque, na visão do executivo, há atualmente
desequilíbrio entre carga de trabalho e dimensionamento das equipes nas diversas unidades da
empresa.
Fator 7 (F7) - Conflito governo versus mercado:
Indicado por dois dos seis entrevistados como um dos fatores que mais dificultam
o alcance dos resultados do processo de monitoramento e aprendizado estratégico, esse fator
corresponde ao conflito, que permeia a empresa desde a etapa de formulação da estratégia,
entre ser uma empresa de governo (que deve estar focada na expansão e na confiabilidade do
sistema) versus ser uma empresa de mercado (que deve estar focada na rentabilidade).
Os executivos estendem a sua formulação ponderando que “a estratégia deveria
prever as restrições enfrentadas pela empresa por ser pública” e que “o fato de ser uma
empresa estatal, sujeita à ingerência dos órgãos reguladores e à Lei nº 8.666, dificulta a
execução dos projetos”.
Um primeiro olhar poderia sugerir a categorização desse fator como “falha na
tradução da estratégia”, no entanto, optou-se por individualizá-lo. Essa opção foi feita para
destacar que o conflito em tela guarda relação com os desafios de rentabilidade trazidos pela
nova regulamentação do setor elétrico e mencionados no subitem 4.1.1.
Em reforço, resgata-se aqui a ideia central da perspectiva pós-moderna da
estratégia de que a chave para a sobrevivência das empresas reside na capacidade de prover
sentido aos ambientes em que estão inseridas e entender a que devem adaptar-se, e que isso
depende dos modelos mentais que elas possuem e que condicionam as decisões
(VOLBERDA, 2004; PRAHALAD; BETTIS, 1997). Se entendermos que as novas regras
setoriais impeliram a empresa para uma relativa diversificação (foco em rentabilidade) e
tomarmos a perspectiva pós-moderna como uma verdade, esse ponto merece muita atenção.
Em teoria, há a necessidade de se promover um contágio de novos modelos mentais mais
aptos para o novo foco.
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4.2.3 Análise global dos resultados da pesquisa qualitativa
O quadro a seguir apresenta comparação dos principais fatores influenciadores
enfatizados pelos executivos de Furnas na pesquisa de campo e os apontados pela literatura.
Para a sua construção, partiu-se do resultado da consolidação dos fatores presentes
na teoria, apresentada no subitem 2.2.8.2, e acrescentou-se a indicação dos encontrados no
campo, estabelecendo-se as correspondências existentes.
Quadro 8 – Fatores influenciadores apontados pela literatura e os encontrados em campo
Variável 7s

Estrutura

Fatores

Revisão da
literatura

Pesquisa
qualitativa

Os participantes do processo tem tempo suficiente
para se dedicaram a ele

X

F6

Há uma unidade específica responsável pelo processo

X

Funcionamento por silos

Estratégia

Sistemas

F5

O processo de monitoramento e aprendizado é, de
uma forma geral, adequado para a execução da
estratégia

X

Os objetivos e desafios estratégicos estão entendidos
e aceitos

X

Os dados necessários ao controle existem na empresa

X

Há uma definição clara do processo (sobretudo sobre
o timing de obtenção e disponibilização dos dados)

X

Há critérios e procedimentos institucionalizado para
analisar e corrigir o descumprimento das metas

X

Os resultados
comunicados

X

das

reuniões

estratégicas

são

Há um processo definido de disponibilização das
informações resultantes do processo para as partes
interessadas

X

F1; F7
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Variável 7s

Fatores

O sistema de premiação e punição está baseado no
desempenho

Revisão da
literatura
X

Fraca cultura de desempenho

Estilo

Pessoas

Pesquisa
qualitativa

F2

A relação entre custos versus benefícios do processo
é favorável

X

Há participação e envolvimento da alta e média
administração

X

F3

Discussões de problemas operacionais não ocupam a
pauta das reuniões estratégicas a ponto de
comprometerem os seus resultados

X

F4

As informações produzidas no processo são utilizadas
para tomadas de decisão e para a reformulação de
projetos estratégicos

X

A equipe de gestão da estratégia tem competência
adequada para a condução do processo

X

A equipe de gestão da estratégia apresenta
comportamento adequado (atitude) na condução do
processo

X

Os participantes estão comprometidos com o
processo

X

Analisando-se o quadro anterior, é possível constatar que a maior parte dos fatores
indicados no campo corresponde a algum fator identificado na literatura. As exceções
ocorreram por conta de: (F2) fraca cultura de desempenho e (F5) funcionamento por silos.
Contudo, entende-se que esses são fatores organizacionais mais abrangentes, não
especificamente relacionados ao processo, o que pode explicar as suas ausências na lista de
fatores extraída da teoria.
A figura a seguir sintetiza a relação entre os conjuntos de fatores comparados.
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Figura 9 – Comparação dos conjuntos de fatores pesquisados
F1: Falha na tradução
da estratégia
F3: Patrocínio da alta
direção
F4: Interferências
operacionais na
pauta
F6: Sobrecarga de
trabalho
F7: Conflito governo
versus mercado

Literatura

F2: Fraca cultura de
desempenho
F5: Funcionamento
por silos

Campo

Os resultados da pesquisa qualitativa revelaram também que os fatores apontados
pelos executivos de Furnas distribuem-se da seguinte forma nas seguintes variáveis de análise
organizacional propostas por Waterman Junior, Peters e Phillips (1980): estrutura (F5

-

funcionamento por silos e F6 - sobrecarga de trabalho), estratégia (F1 - falha na tradução da
estratégia e F7 - conflito governo versus mercado) e estilo (F2 - fraca cultura de desempenho, F3
- patrocínio

da alta direção e F4 - interferências operacionais na pauta).
A figura a seguir ilustra a distribuição dos fatores encontrados em campo pelas

variáveis 7s.
Figura 10 – Distribuição dos fatores encontrados em campo pelas variáveis 7s

F1: Falha na tradução
da estratégia
F7: Conflito governo
versus mercado

F5: Funcionamento
por silos
F6: Sobrecarga de
trabalho
F2: Fraca cultura de
desempenho
F3: Patrocínio da alta
direção
F4: Interferências
operacionais na
pauta
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Os entrevistados não destacaram nenhum fator relacionado à variável sistemas, o
que sugere que, na percepção dos executivos, existência de dados para controle, definição
clara do processo, critérios para análise e correção de metas, comunicação de resultados e
disponibilização de informações estão presentes de forma satisfatória no processo ou não o
influenciariam com intensidade relevante. O mesmo ocorreu com relação à variável pessoas,
que na prescrição teórica compreende competência e atitude da equipe da estratégia e
comprometimento dos participantes.
Verificaram-se três diferentes patamares de ênfase dada aos fatores pelo conjunto
dos entrevistados. O mais alto reúne falha na tradução da estratégia e fraca cultura de
desempenho. O segundo patamar de ênfase, próximo em intensidade ao primeiro, compreende
patrocínio da alta direção, interferências operacionais na pauta e funcionamento por silos. O
terceiro engloba sobrecarga de trabalho e conflito governo versus mercado, fatores bem
menos enfatizados que os anteriores.
Considerando-se a ênfase, estilo gerencial desponta como a variável que concentra
a maioria dos fatores (três dos quatro) que mais impactam o alcance dos resultados do
processo de monitoramento e aprendizado estratégico na visão dos executivos entrevistados.
A concentração dos fatores designados pelos executivos como os mais impactantes nessa
variável sugere que atitude gerencial, mais do que qualquer outro aspecto, é o que mais
influencia o alcance dos resultados do processo de monitoramento e aprendizado estratégico
na empresa.
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5

CONCLUSÃO
Este estudo propôs-se a responder como ocorre o processo de monitoramento e

aprendizado estratégico (ou feedback da estratégia) nas organizações e quais são os fatores
que influenciam o alcance dos seus resultados.
Para isso, partiu-se de pesquisa bibliográfica, através da qual foi possível obter a
descrição de como deve ocorrer o processo, quais são os resultados que deve produzir e os
fatores que os influenciam. Em seguida, realizou-se pesquisa documental na empresa
estudada, o que permitiu descrever como ocorre o processo de monitoramento e aprendizado
estratégico na organização. Para a identificação dos fatores que influenciam o alcance dos
resultados do processo na empresa, realizou-se pesquisa de campo qualitativa, junto a
executivos de suas áreas finalísticas.
O processo de monitoramento e aprendizado estratégico insere-se no âmbito da
gestão da estratégia. Para fins de sistematização, ela pode ser dividida nos seguintes
processos: formulação (planos), tradução (em objetivos estratégicos, indicadores que medem
o seu desempenho e iniciativas para a consecução dos objetivos), execução (das iniciativas
estratégicas) e feedback (ou monitoramento e aprendizado estratégico). O processo que
confere caráter contínuo da gestão da estratégia é o de monitoramento e aprendizado
estratégico.
Com relação a como o processo deve ocorrer nas empresas, revelou-se ser através
da execução de dois ciclos: o de uso e o de aprendizado. Seus elementos centrais são as
reuniões estratégicas. Essas, por sua vez, são de dois tipos: as Reuniões de Acompanhamento
da Estratégia (RAEs), que correspondem aos ciclos de uso, e as Reuniões de Aprendizado,
que correspondem aos ciclos de aprendizado. As frequências recomendadas para suas
realizações são, em princípio, mensal e trimestral, respectivamente, mas podem variar de
empresa para empresa, desde que sejam executadas de forma regular.
As RAEs (ciclos de uso) destinam-se a monitorar o desempenho dos objetivos
estratégicos e, caso identifiquem-se desvios, endereçar ações corretivas. As Reuniões de
Aprendizado (ciclos de aprendizado) destinam-se a verificar a validade da estratégia
escolhida, através da análise dos objetivos estratégicos que a traduzem. É pressuposto ainda
que, no decorrer desses ciclos, sejam capturadas eventuais rupturas de ambiente que
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coloquem em xeque as bases do plano estratégico formulado pela organização. Nesse caso,
deve ser disparado o processo de (re)formulação da estratégia.
Ainda a partir da pesquisa bibliográfica, identificou-se que os resultados
esperados do processo são: (i) desempenho dos objetivos estratégicos monitorados, (ii)
resultado do monitoramento comunicado aos executores da estratégia, (iii) estratégia validada,
(iv) resultado da validação comunicado aos executores da estratégia e (v) alterações que
impactem a base da estratégia captadas e endereçadas.
A primeira conclusão obtida com este trabalho é a de que o processo de
monitoramento e aprendizado estratégico em Furnas está sendo realizado dentro do prescrito
no modelo teórico utilizado para comparação. No entanto, como a sua implantação é ainda
recente (primeiro ano de execução), essa constatação revela somente tendência com relação
ao seu futuro.
Com relação aos fatores que influenciam o funcionamento do processo,
identificou-se uma série deles já mapeada nos livros e artigos que compõem o referencial
teórico deste estudo e verificou-se que eles se distribuem pelas seguintes dimensões
organizacionais: estrutura, estratégia, sistemas, estilo gerencial e pessoas.
A pesquisa de campo qualitativa permitiu identificar os principais fatores
influenciadores do processo de monitoramento e aprendizado de Furnas, sendo eles: falha na
tradução da estratégia, fraca cultura de desempenho, patrocínio da alta direção, interferências
operacionais na pauta, funcionamento por silos, sobrecarga de trabalho e conflito empresa de
governo versus empresa de mercado.
A comparação dos fatores apontados na literatura com os levantados no campo
levou à segunda conclusão deste estudo: os fatores que mais influenciam o funcionamento do
processo de monitoramento e aprendizado estratégico em Furnas estão, em grande parte,
compreendidos no conjunto encontrado na teoria. As exceções deram-se por conta de “fraca
cultura de desempenho” e “funcionamento por silos” que apareceram somente no campo.
Adicionalmente, verificou-se que os principais fatores que influenciam o processo
em Furnas distribuem-se nas dimensões organizacionais estrutura (funcionamento por silos e
sobrecarga de trabalho), estratégia (falha na tradução e conflito empresa de governo versus
empresa de mercado) e estilo gerencial (fraca cultura de desempenho, patrocínio da alta
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direção e interferências operacionais na pauta das reuniões estratégicas). Dentre eles, o único
apontado pelos executivos como favorecedor foi o “patrocínio da alta direção”, os demais
foram classificados como fatores que dificultam o alcance dos resultados do processo.
Por fim, considerando-se as diferentes ênfases dadas pelos entrevistados aos
fatores apontados, conclui-se que estilo gerencial é a variável organizacional que concentra a
maioria dos que mais impactam o processo. Essa concentração indica que, na visão dos
executivos de Furnas, atitude gerencial, acima de qualquer outro aspecto, é o que mais
influencia o alcance dos resultados do processo de monitoramento e aprendizado estratégico
na empresa.
Sugere-se aqui, como possibilidade, novo estudo sobre quais seriam os
mecanismos e ações que poderiam ser praticados pelas organizações para potencializar os
fatores que favorecem o monitoramento e aprendizado estratégico nas empresas, bem como
para mitigar os que dificultam o alcance dos resultados do processo.
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APÊNDICE – ROTEIRO DA ENTREVISTA

PROTOCOLO INICIAL
1 - O material obtido nessa entrevista será usado no desenvolvimento de dissertação de
mestrado, cujo objetivo é “investigar o processo de monitoramento e aprendizado estratégico,
identificando os fatores que favorecem ou dificultam o alcance de seus resultados”. O
entrevistado concede autorização para esse uso?
2 – As respostas concedidas na entrevista serão analisadas junto às dos demais
entrevistados e os resultados serão apresentados sem identificar respondentes. O nome do
entrevistado poderá vir a ser mencionado numa “relação geral dos entrevistados”, com a
indicação do seu cargo e da diretoria à qual está vinculado. O entrevistado concorda com
essas condições?
3 - O entrevistado concede autorização para gravar essa entrevista?
Iniciar gravação.
Repetir 1, 2 e 3 para constarem da gravação.
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ENTREVISTA

1 – Será lida uma lista de afirmativas que corresponde aos resultados que devem ser obtidos
pelo processo de monitoramento e aprendizado estratégico. Para cada uma delas, o
entrevistado deve responder “sim”, caso esse resultado esteja sendo obtido na empresa, e
“não”, caso contrário:
1.1 -

O desempenho dos objetivos estratégicos está sendo monitorado

( ) Sim

( ) Não

1.2 -

Os executores da estratégia estão informados acerca do desempenho
dos objetivos estratégicos

( ) Sim

( ) Não

1.3 -

A estratégia da empresa (objetivos estratégicos que a traduzem) ( ) Sim
continua válida ou está em processo de revisão

( ) Não

1.4 -

Os executores da estratégia estão informados acerca de eventuais
mudanças feitas na estratégia da empresa (nos objetivos estratégicos
que a traduzem)

( ) Sim

( ) Não

1.5 -

As condições para a captura de alterações de ambiente que impactem ( ) Sim
a base da estratégia (fundamentos, análise competitiva e escolha)
estão criadas na empresa

( ) Não

2 – Quais são os principais fatores que favorecem a obtenção desses resultados por Furnas e,
para cada fator citado, por que?

3 – Quais são os principais fatores que dificultam a obtenção desses resultados por Furnas e,
para cada fator citado, por que?
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4 – Mais algum fator favorecedor ou dificultador do processo pode ser lembrado pelo
entrevistado a partir da menção das variáveis5 abaixo?
4.1 – Algum outro fator relacionado à estrutura da empresa?
4.2 – Algum outro fator relacionado à estratégia da empresa?
4.3 – Algum outro fator relacionado aos sistemas da empresa?
4.4 – Algum outro fator relacionado ao estilo da empresa?
4.5 – Algum outro fator relacionado a pessoal da empresa?
4.6 – Algum outro fator relacionado às habilidades da empresa?
4.7 – Algum outro fator relacionado às metas superiores da empresa?

5

Variáveis do “modelo 7S da McKinsey” (WATERMAN JUNIOR; PETERS; PHILLIPS, 1980, p. 19-25)

Estrutura: características da estrutura organizacional adotada. A estrutura divide tarefas e, em seguida, fornece
coordenação. Ela leva à especialização e à integração. Descentraliza e, em seguida, torna a centralizar.
Estratégia: ações que a empresa planeja em resposta ou antecipação de alterações no ambiente em que opera.
Sistemas: todos os procedimentos, formais e informais, que fazem a organização seguir, dia a dia e ano a ano:
sistemas de orçamento de capital, sistemas de formação, procedimentos de contabilização de custos, sistemas de
orçamentação.
Estilo: padrões de ações empresariais, não palavras. O estilo é reflexo da cultura organizacional e pode ser
verificado pelos que os gerentes fazem e não pelo que dizem.
Pessoas: por “pessoal” os autores querem dizer sistemas de avaliação, as tabelas salariais, programas formais de
treinamento, e outros semelhantes. E também geração de entusiasmo, que corresponde à moral, atitude,
motivação e comportamento das pessoas.
Habilidades: o que as empresas fazem melhor. São os seus atributos dominantes ou capacidades.
Metas superiores: conceitos norteadores - um conjunto de valores e aspirações, muitas vezes não escritas, que
vai além da convencional declaração formal dos objetivos corporativos.
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5 – Solicitar ao entrevistado as informações para o preenchimento do quadro abaixo:
5.1 - Dentre todos os fatores identificados anteriormente quais são os (em torno de cinco)
fatores que mais impactam na obtenção dos resultados? (O entrevistado deverá citar os fatores
eleitos e o pesquisador anota-os na primeira coluna do quadro a seguir)
5.2 - Qual a ordem de impacto desses fatores? (O entrevistado deverá atribuir números de 1 a
n aos fatores eleitos, sendo “1” para o fator que mais impacta o resultado, “2” para o segundo
que mais impacta e assim sucessivamente, até chegar ao último dos fatores listado. O
pesquisador vai registrando os números atribuídos na coluna da direita).
Fatores

FIM DA ENTREVISTA

Ordem de impacto

