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RESUMO 

 

A literatura de gestão estratégica aponta a implementação da estratégia como um 
dos desafios dos gestores e das organizações. Um dos fatores organizacionais que 
impactam na implementação das estratégias é o alinhamento estratégico interno que 
permite a organização ajustar a estrutura, sistemas, cultura, valores e processos à 
estratégia escolhida. Considerando a relevância do alinhamento estratégico, esta 
pesquisa tem como objetivo principal analisar o alinhamento interno no processo 
estratégico visando à implementação da estratégia. Para a condução da pesquisa foi 
realizado um Estudo de Caso na empresa Alfa, fabricante de autopeças, sendo 
atualmente a maior fabricante especializada no produto x da América Latina. Foram 
realizadas duas (2) entrevistas com o Diretor de Estratégia e Gestão e o Especialista 
do Planejamento Estratégico para compreender o processo estratégico da empresa 
Alfa. Além disso, vinte e nove (29) gestores, membros do Comitê Estratégico, 
responderam o questionário sobre o processo de formulação da estratégia, e 
cinquenta e sete (57) integrantes do Grupo de Melhoria, responsável pela condução 
das análises e melhorias de processos, responderam o questionário sobre o 
alinhamento estratégico. Com a análise das entrevistas foi possível identificar sete 
etapas do ciclo estratégico anual da Alfa: (i) análise e aprendizado; (ii) definir a 
estratégia; (iii) definir indicadores, objetivos e metas; (iv) planejar as ações para 
alcance da estratégia; (v) comunicar a estratégia; (vi) desdobrar a estratégia; e (vii) 
monitorar a estratégia. Esse resultado demonstrou que o processo estratégico da 
empresa Alfa é compatível aos modelos de implementação da estratégia estudados: 
Hoshin Kanri, Hambrick e Canella (1989), Hrebiniak (2006) e Kaplan e Norton 
(2008), apresentando maior aderência ao modelo de Kaplan e Norton (2008). 
Concluiu-se que o alinhamento interno ocorre em diversas etapas do processo 
estratégico, onde os resultados mais significativos na visão dos funcionários foram 
no fator processo, ou seja, os processos e indicadores dos processos são ajustados 
às necessidades da Alfa para permitir o alcance à estratégia planejada.  Os demais 
fatores analisados do alinhamento estratégico: cultura, recursos e desempenho das 
estratégias demonstraram resultados neutros, isto é, os funcionários não percebem 
o alinhamento desses fatores à estratégia da organização.  
 
 
 
Palavras-chave: Alinhamento estratégico interno; Processo estratégico; Formulação 
da estratégia; Implementação da estratégia; Modelo de implementação da 
estratégia. 
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ABSTRACT 

 
The literature on strategic management points to the implementation of strategy as 
one of the challenges for managers and organizations. One of the organizational 
factors that impact on the implementation of strategies is the internal strategic 
alignment that allows the organization to adjust the structure, systems, culture, 
values and processes to the strategy chosen. Considering the importance of strategic 
alignment, this research analyzes the internal alignment on the implementation of 
strategy. To conduct the survey, a case study was conducted on the company Alfa, 
auto parts manufacturer, which is currently the largest manufacturer specializing in 
product x in Latin America. There were two (2) interviews with the Director of 
Strategy and Management and Strategic Planning Specialist, seeking to understand 
the strategic process of Alfa. In addition, twenty nine (29) managers, members of the 
Strategic Committee, responded to the questionnaire on the process of strategy 
formulation, and fifty-seven (57) members of the Improvement Group, responsible for 
conducting analysis and process improvements, answered the questionnaire on 
strategic alignment. Analyzing the interviews, it was possible to identify seven stages 
of the annual strategic cycle of Alfa: (i) analysis and learning, (ii) define the strategy, 
(iii) define indicators, goals and objectives, (iv) define actions for achieving the 
strategy, (v) communicate the strategy, (vi) deploy the strategy, and (vii) monitor 
strategy. This result demonstrated that the strategic process of the company Alfa is 
compatible with the models of implementation of the strategy studied: Hoshin Kanri, 
Hambrick and Canella (1989), Hrebiniak (2006) and Kaplan and Norton (2008), with 
higher adherence to the model of Kaplan and Norton (2008). It was concluded that 
the internal alignment occurs at various stages of the strategic process, with the most 
significant results, in the employees’ view, being in the process factor, i.e. the 
processes and indicators processes are tailored to the needs of Alfa to give scope to 
the planned strategy. The other factors of strategic alignment analyzed: culture, 
resources and performance of the strategies, showed neutral results, i.e. the 
employees do not perceive the alignment of these factors with the organization's 
strategy. 

 

Keywords: Strategic alignment procedure; Strategy Process, Strategy formulation, 
strategy implementation, strategy implementation model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A complexidade e dinâmica do ambiente externo exigem das organizações 

definições estratégicas que permitam o seu crescimento e o fortalecimento para 

permanência no mercado de atuação. Em busca dessas definições as empresas 

implantam ferramentas diversas para planejamento das estratégias. Comumente, 

analisam a situação dos ambientes externo e interno para decidir a posição 

estratégica adequada, que contribua positivamente para a vantagem competitiva. 

Independente das metodologias adotadas, geralmente, as empresas definem 

objetivos e metas esperados para um determinado período, trabalhando com o 

intuito de alcançá-los. 

No entanto, em alguns casos todo o esforço despendido na etapa de 

planejamento não é recompensado, porque as organizações não conseguem aplicar 

o que foi proposto no plano estratégico, e consequentemente não alcançam os 

resultados esperados. Para Mintzberg (1994) quanto mais elaborados os 

procedimentos de planejamento maiores parecem ser seus fracassos, afirma ainda 

que metade das estratégias concebidas não são colocadas em prática. Kaplan e 

Norton (2001) citam um estudo que apontava que apenas 10% das estratégias 

formuladas são implantadas com êxito, já em 2008 mencionaram uma pesquisa na 

qual 73% dos executivos relataram que suas empresas tinham desempenho médio 

ou inferior na execução da estratégia. Yukl e Lepsinger (2007) fazem referência a 

uma pesquisa da OnPoint Consulting com mais de 400 líderes de empresas, na qual 

49% dos executivos disseram que suas organizações eram frágeis em execução e 

64% não acreditavam que a situação iria melhorar.  

Conhecendo-se a importância da definição das estratégias para as empresas, 

pergunta-se porque estes problemas ocorrem? Muller (2003, p. 19) acredita que o 

planejamento estratégico, por si só, não consegue garantir o sucesso da empresa e 

complementa: “planejamento sem ação é só ilusão”. O desafio para os gestores vai 

além do planejamento, é preciso dedicar também atenção para o momento de 

colocar as estratégias definidas em prática, a literatura sobre estratégia denomina 

essa ação de implementação ou execução da estratégia. Noble (1999a, p. 19) 

enfatiza a dificuldade da implementação da estratégia afirmando que “a implantação 

é um enigma e fonte de frustração em muitas companhias”. Machado e Lavarda 

(2001) afirmam que o processo de definição das estratégias exige esforço por parte 
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dos gestores, mas o processo de implementação exige um trabalho mais complexo; 

Hrebiniak (2006, p.23) corrobora com essa afirmação ao comentar que “fazer a 

estratégia funcionar é mais difícil do que criar a estratégia”.  

Para Hrebiniak (2006, p.25) “um problema básico que se vê atualmente é que 

os administradores sabem mais sobre formulação do que sobre implementação da 

estratégia”. Para o autor alguns executivos consideram o planejamento mais 

importante por requer maior habilidade, e a execução é considerada como uma 

etapa operacional de menor valor.  Atkinson (2006) justifica essa visão ao afirmar 

que os autores consideram esse tema menos “glamoroso”, por isso, é menos 

pesquisado. Já para Bernardes, Dias e Drummond (2008) as pesquisas em 

estratégia vêm crescendo, no entanto não foi encontrada uma solução efetiva para 

os problemas da implementação.  

Estudos como os de Hrebiniak (1990), Beer e Eisenstat (2000), Freedman 

(2003), Okumus (2003), Raps (2004), Barros e Fischmann (2007), apontam as 

situações que impactam e ou devem ser consideradas para a implementação das 

estratégias. As situações vão desde o comportamento da alta direção até a 

necessidade de recursos para que a estratégia seja concretizada. Outras pesquisas 

apontam a importância da alta e média gerência para a eficácia das estratégias 

(BOSSIDY; CHARAN, 2005; BARBOSA; CANET-GINER; PERIS-BONET, 2010; 

MACHADO; LAVARDA, 2011) as necessidades de metodologias para o 

desdobramento das estratégias para os níveis táticos e operacionais (KAPLAN; 

NORTON, 2001; AYALA, 2010). Para Prieto e Carvalho (2006) o fator importante 

que deve conduzir à eficácia da implementação das estratégias é o alinhamento 

estratégico. O alinhamento estratégico é entendido como o processo de ajuste da 

estratégia às necessidades da organização (BARROS, 2007). Lacerda e Caulliraux 

(2010) consideram o alinhamento estratégico um conceito mais amplo do que a 

implementação, porque o alinhamento está presente tanto na fase de formulação 

quanto na implementação.  

O alinhamento estratégico na fase de formulação visa à adequação dos 

recursos e estratégias da organização com a demanda do ambiente externo, 

representado por clientes, concorrentes, órgãos reguladores, comunidade, entre 

outros (STEPANOVICH; MUELLER, 2002). Para Brown e Blackmon (2005) o grau 

de adequação estratégica entre a empresa e seu ambiente competitivo influencia o 

desempenho organizacional.  
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O alinhamento estratégico durante a implementação deve permitir que a 

organização ajuste sua estrutura, processos e recursos para atendimento das 

estratégias definidas. Pois, como comentado por Müller (2003, p.19) “a implantação 

estratégica (ações) se dá ao nível dos processos organizacionais, onde efetivamente 

as ações são efetivadas”. Isto é, as estratégias são realizadas, ou colocadas em 

prática, por meio dos processos operacionais das organizações. Caso estes 

processos não estejam alinhados à estratégia pretendida, há dificuldade no alcance 

dos resultados. Xu, Cavusgil e White (2006) apóiam a visão de Müller (2003), ao 

afirmarem que a implementação de uma estratégia sem a estrutura base dos 

processos não gera resultado positivo.  

Kaplan e Norton (2008) também ressaltam a importância do alinhamento da 

estratégia aos processos ao afirmar que a gestão da estratégia e a gestão das 

operações são vitais para as organizações e devem ser integradas. Entretanto, para 

os autores, a integração e o alinhamento dessas funções não são concretizadas por 

falta de sistemas gerenciais abrangentes. As ferramentas existentes para formular a 

estratégia e para executar os processos são conduzidas de forma isolada, sem 

oferecer a integração necessária. Os autores concluem que “o desenvolvimento da 

estratégia e a ligação entre estratégia e operação ainda são isolados, não-

padronizados e fragmentados” (KAPLAN; NORTON, 2008, p.7). Esse 

desalinhamento da estratégia com a operação afeta a competitividade da empresa 

(BORELLA, 2009). Apesar de não haver consenso entre pesquisadores sobre o 

impacto do alinhamento na obtenção de vantagem competitiva, há estudos que 

demonstram que o alinhamento da estratégia aos elementos organizacionais, 

incluindo os processos e subprocessos, gera vantagem competitiva (HENDERSON; 

VENKATRAMAN, 1999; COSTA; ROLA; AZEVEDO, 2009; PRIETO, 2011).  

Apesar das vantagens apresentadas pelo alinhamento para a implementação 

das estratégias, há críticas quanto à capacidade de adaptação às mudanças 

ambientais nas empresas que mantém um alto alinhamento estratégico (Baker et al, 

2011). Para Kathuria, Joshi e Porth (2007) as empresas nas quais o alinhamento é 

repleto de componentes fortemente interligados possuem problemas com a 

adaptação aos ambientes dinâmicos. 

Visando atenuar esse impacto negativo do alinhamento estratégico 

identificado por alguns autores, essa pesquisa é conduzida em uma organização 

que aplica o Sistema da Produção Enxuta. A Produção Enxuta, ou Lean 
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Manufacturing “caracteriza-se como um sistema de produção adaptável às 

flutuações de demanda (flexível), somando-se alta qualidade e respostas rápidas à 

demanda” (GOMES, 2001, p.02). As organizações que adotam esse sistema, 

seguindo seus princípios e normas tornam-se mais enxutas e ágeis, a flexibilidade 

adquirida com o sistema permite adaptação rápida às demandas e necessidades 

dos clientes sem perder em qualidade dos produtos (TUBINO; DE ANDRADE; 

SILVA, 2006). Em contrapartida, a aplicação dos conceitos da produção enxuta 

proporciona regularidade e estabilidade para a organização.  

Os benefícios do ambiente enxuto para a organização, aliados aos problemas 

enfrentados pelas organizações com o alinhamento de suas estratégias e, 

consequentemente a implementação com eficácia gera uma oportunidade de 

investigação para responder a seguinte pergunta do estudo: como ocorre o 

alinhamento interno no processo estratégico para garantir a implementação da 

estratégia formulada? 

 

1.1 Objetivos  

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

Analisar o alinhamento interno no processo estratégico visando à 

implementação da estratégia na empresa Alfa 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar como os gestores da empresa Alfa formulam as estratégias; 

 Descrever as etapas do processo estratégico da empresa Alfa; 

 Comparar as etapas do processo estratégico da empresa Alfa com as etapas 

dos modelos teóricos de implementação estudados nessa pesquisa; 

 Identificar o alinhamento interno da estratégia na visão dos funcionários da 

empresa Alfa. 
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1.2 Justificativa 

 

A capacidade de executar as estratégias planejadas é um dos principais 

desafios das organizações e dos gestores na atualidade (ATKINSON, 2006; 

BEATTY, QUINN, 2007; YUKL; LEPSINGER, 2007). Esse desafio da implementação 

é identificado em pesquisas quantitativas sobre o tema. Estima-se que apenas de 

10% a 30% das organizações implementem o plano estratégico (RAPS, 2004). Getz 

et al (2009) afirma que a maioria das estratégias não entrega os resultados 

prometidos. Essas informações não são novas, no início da década de 1990, 

Mintzberg (1994) descreveu as razões para a queda do planejamento estratégico 

por meio de evidências dos problemas encontrados na implementação dos planos. 

Ainda hoje, a implementação das estratégias continua como obstáculo a ser 

transposto, onde as razões apontadas pelos pesquisadores para o insucesso no 

alcance das estratégias planejadas são muitas. Autores como Atkinson (2006) e 

Hrebiniak (2006) creditam uma parte do problema à falta de atenção dos gestores e 

pesquisadores para o tema da execução. Beer e Eisenstat (2000, 2004) e Bossidy e 

Charam (2005) apontam as deficiências dos gestores na condução do processo de 

implementação como uma das razões para o fracasso dos resultados. Em outra 

linha de pensamento Okumus (2003) assinala a falta de um modelo de 

implementação dominante como um fator influenciador do desempenho 

desfavorável. Nesse mesmo aspecto, Kaplan e Norton (2008) apontam a existência 

de ferramentas fragmentadas de formulação e implementação, sem um modelo que 

as alinhe como um dos motivos do mau desempenho das estratégias.  

Okumus (2003, p.873) complementa aos diversos fatores listados a 

afirmação: “qualquer inconsistência com um fator influência os outros fatores e, 

posteriormente, o sucesso do processo de implementação.” Para as diversas causas 

do problema de implementação, os autores definem ações ou modelos de execução 

que tem como intenção conduzir as organizações ao alcance dos resultados 

estratégicos esperados. Nesses modelos aparecem atividades de comunicação da 

estratégia formulada por todos os níveis hierárquicos (HAMBRICK; CANELLA, 1989; 

FREEDMAN, 2003; BOSSIDY; CHARAN, 2005; KAPLAN; NORTON, 2008), 

desdobramento da estratégia em planos operacionais de curto prazo (FREEDMAN, 

2003; KAPLAN; NORTON, 2008), envolvimento de médios gestores na formulação 

da estratégia (HAMBRICK; CANELLA, 1989), e necessidade de ajuste dos 
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elementos organizacionais à estratégia (HAMBRICK; CANELLA, 1989, OKUMUS, 

2003; PRIETO, 2011). Okumus (2003, p.873) afirma que “decisões estratégicas são 

muitas vezes implementadas sem ter um bom ajuste entre a estratégia e os fatores 

de implementação”. Esse ajuste descrito por Okumus (2003) é denominado de 

alinhamento estratégico.  

Estudos apontam a relevância do alinhamento para o alcance das estratégias 

planejadas e consequentemente a obtenção da vantagem competitiva (PRIETO, 

2011). Mesmo não havendo consenso entre os autores sobre o real impacto do 

alinhamento no desempenho das organizações, o alinhamento contribui para a 

implementação das estratégias (PONGATICHAT; JOHNSTON, 2008). Para Borella 

(2009) mensurar o impacto do alinhamento no desempenho é difícil devido à 

subjetividade dos fatores analisados, entretanto a autora ressalta que empiricamente 

o desempenho positivo do alinhamento é verificado ao longo dos anos. Já Semler 

(1997) afirma que o alinhamento estratégico é importante para a organização, no 

entanto não é a única dimensão relevante para o sucesso da estratégia. 

Apesar da relevância do alinhamento para a implementação, há poucos 

estudos sobre o alinhamento organizacional interno (KATHURIA; JOSHI; PORTH, 

2007; PRIETO, 2011). O alinhamento estratégico interno representa o alinhamento 

entre a estratégia da empresa e fatores internos, como estrutura, processos, 

recursos e pessoas. Os estudos sobre esse assunto são de grande interesse para 

os profissionais de gestão, porque ainda há posições divergentes a serem 

reconciliadas, beneficiando o desenvolvimento teórico do tema (BAKER et al, 2011, 

p. 302).  

Como a estratégia das organizações é aplicada nos processos da empresa, o 

desalinhamento entre os elementos operacionais e a própria estratégia reflete 

negativamente nos resultados estratégicos (BORELLA, 2009).  Kaplan e Norton 

(2008) acreditam que o alinhamento estratégico deve iniciar logo após a definição da 

estratégia, ressaltam a importância do alinhamento entre as unidades de negócios, 

os processos e as pessoas envolvidas. Para esses autores, se não houver 

compreensão da estratégia pelas pessoas da organização a estratégia não será 

implementada com sucesso porque são os funcionários os executores dos 

processos. O alinhamento permite a organização “entregar de maneira integrada a 

proposta de valor para os clientes” (KAPLAN, NORTON, 2008, p. 159).  



19 
 

 

A problemática da implementação da estratégia, com seus resultados aquém 

do esperado pelas organizações, e os possíveis benefícios do alinhamento para o 

sucesso na implementação das estratégias reforçam a necessidade de estudos 

sobre o tema. Diante dessa lacuna, justifica-se os estudos sobre o alinhamento 

interno na implementação estratégica, tema dessa pesquisa.  

Uma das principais críticas ao alinhamento estratégico está em sua restrição 

à adaptação das empresas às mudanças do ambiente. Pongatichat e Johnston 

(2008) conduziram uma pesquisa para identificação das vantagens do 

desalinhamento das organizações, obtendo como resposta o benefício gerado pela 

facilidade de adaptação às mudanças. Em atenção aos possíveis problemas 

causados pelo alinhamento da estratégia, define-se aplicar este estudo em um 

ambiente estruturado, porém que apresente práticas flexíveis que permitam rápida 

adaptação às mudanças ambientais. Neste contexto, defini-se para a pesquisa a 

análise da problemática no cenário de empresas enxutas.  

O Sistema de Produção Enxuta trabalha com ferramentas que possibilitam as 

organizações rápida adaptação as demandas do ambiente. Azambuja (2008, p.29) 

caracteriza a produção enxuta como: “eficiente, flexível, ágil e inovador, habilitado a 

enfrentar de forma eficaz um mercado em constante mudança”. Essas 

características justificam a escolha desse sistema, visando-se diminuir os impactos 

negativos que o alinhamento estratégico possa refletir nas organizações.  

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, como apresentado na 

Figura 1.  

No primeiro capítulo contextualiza-se o tema objeto de estudo e apresenta o 

problema da pesquisa, os objetivos, a justificativa e a própria estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica que serve de suporte para o 

estudo. A fundamentação teórica está dividida em três grandes tópicos, o primeiro 

tópico expõe o processo estratégico composto por formulação e implementação da 

estratégia. O segundo tópico detalha a implementação da estratégia e modelos 

teóricos da implementação. Ao final é apresentado o tema central dessa pesquisa: 

alinhamento estratégico interno. 
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Figura 1 - Estrutura da dissertação 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No terceiro capítulo foi descrita a metodologia utilizada para a realização da 

pesquisa: os métodos e técnicas para coleta das informações e procedimento de 

análise dos dados. Esse capítulo contém, ainda, a caracterização do objeto de 

estudo: empresa Alfa.  

O quarto capítulo aborda o diagnóstico do caso com a descrição do processo 

estratégico da empresa Alfa e detalhamento da formulação das estratégias. Logo 

após, os dados coletados são analisados, mostra-se a análise do processo 

estratégico, do alinhamento, bem como o alinhamento na implementação da 

estratégia. 
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No capítulo cinco são apresentadas as considerações finais da dissertação, 

bem como suas limitações e as sugestões de novas possibilidades de pesquisas. 

Por fim, são expostas as referências bibliográficas cujos autores foram citados ao 

longo do trabalho e apêndices com os instrumentos de coleta de dados. 



22 
 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta a teoria estudada sobre estratégia, alinhamento e 

implementação da estratégia. Subdivide-se em três tópicos, o primeiro aborda o 

processo da estratégica e a subdivisão em formulação e implementação da 

estratégia. O segundo tópico foca o processo de implementação e os modelos 

conceituais de implementação. No último tópico são abordadas as definições e 

entendimento dos diversos autores sobre o alinhamento estratégico. 

 

2.1  O Processo da Estratégia 

 

Embora o vocábulo estratégia seja milenar, foi a partir de 1950 que ganhou 

destaque nos estudos acadêmicos de administração e no meio empresarial 

(CAMARGOS; DIAS, 2003; CARVALHO; LAURINDO, 2010). Camargos e Dias 

(2003) explicam que até meados do século XX o ambiente empresarial permitia as 

organizações se desenvolverem atentando apenas para o ambiente interno, após 

esse período a complexidade e dinamismo do ambiente organizacional impuseram 

às organizações a necessidade de uma administração estratégica. Neste contexto, 

os estudos sobre o tema florescem e diversos conceitos foram apresentados para o 

vocábulo (TERENCE, 2002; CAMARGOS; DIAS, 2003; MINTZBERG; LAMPEL, 

QUINN; GHOSHAL, 2006).  

Devido à importância que a estratégia adquiriu e os inúmeros estudos 

realizados desde a década de 50, a estratégia tornou-se um conceito complexo sem 

uma definição única aceita por todos (CABRAL, 1998; CAMARGOS; DIAS, 2003). 

Meireles, Gonçalves e Almeida (2000, p.1) destacam a variedade de definições:  

 

O conceito de estratégia é realmente amplo, e seu uso corrente permite 
associá-lo desde a um curso de ação bastante preciso até a todo um 
posicionamento organizacional, em última análise, a toda a alma, 
personalidade e razão de ser da empresa. 

 

As múltiplas definições para o termo dividem opinião de alguns autores, por 

exemplo, Cabral (1998) avalia os significados como complementares, e entende que 

todos convergem para “o processo decisório”. Nessa mesma visão, Mintzberg, 

Lampel, Quinn e Ghoshal (2006) reconhecem que os diversos significados auxiliam 
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as pessoas no entendimento sobre estratégia. No entanto, autores como Meirelles, 

Gonçalves, Almeida (2000) e Rumelt (2011) consideram a amplitude de significados 

prejudicial ao termo, pois causa confusão e denigre sua importância. Richard 

Whittington (2002, p.1) em seu livro “O que é estratégia?” apresenta a dificuldade 

em definir um conceito ou explicação unânime sobre a estratégia, citando o 

entendimento de alguns autores importantes nesse tema. O autor afirma que “se 

houvesse real concordância entre os princípios da estratégia corporativa, não seria 

tão difícil tomar decisões estratégicas”. 

Camargos e Dias (2003) expuseram em seu artigo as definições de autores 

como: Lodi (1969), Michel (1990), e Wright, Kroll e Parnell (2000) e destacaram as 

principais palavras utilizadas para resumir o conceito de estratégia: “mudanças, 

competitividade, desempenho, posicionamento missão, objetivos, resultados, 

integração, adequação organizacional” (CAMARGOS, DIAS, 2003, p.29). Para estes 

autores essas palavras ao serem utilizadas como sinônimos para estratégia 

minimizam o conceito da mesma. Rumelt (2011, p.6) um crítico da utilização 

excessiva da palavra estratégia, afirmou que “uma palavra que não quer dizer nada 

perde o seu valor”. Esse autor definiu o termo estratégia como “uma resposta coesa 

a um desafio importante”.  

WheelWright (1984) também avalia a ampla utilização do termo como 

prejudicial para a prática da gestão. Para não criar mais uma explicação para 

estratégia o autor reuniu as cinco principais características da estratégia: horizonte 

de tempo, impacto, concentração de esforços, padrão de decisões do sistema 

operacional e penetração. No Quadro 1 são apresentadas as definições de cada 

característica. 
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Quadro 1 - As características da estratégia definida por WheelWright (1984) 

Característica Definição 

Horizonte de tempo 

Geralmente, a estratégia é usada para descrever atividades que 
envolvem uma perspectiva de longo prazo, tanto no que diz 
respeito ao tempo que leva para realizar essas atividades e do 
tempo que leva para absorver o seu impacto. 

Impacto 
 

Embora as consequências de perseguir uma determinada 
estratégia não fiquem claro até que tenha decorrido um tempo 
considerável, o impacto final será relativamente maior do que o 
impacto de curto prazo.  

Concentração de esforços 
 

O conceito de estratégia, geralmente implica uma atividade de 
concentração, esforço, ou atenção em uma gama bastante 
estreita de atividades. Implicitamente, com foco em determinadas 
atividades significa que se deve reduzir o esforço em outras 
direções. 

Padrão de decisões do sistema 
operacional 

 

Embora algumas empresas precisem tomar apenas algumas 
decisões importantes, a fim de implementar uma estratégia inteira, 
a maioria das estratégias exige um padrão de decisões através de 
uma variedade de sub-áreas.  

Penetração 
 

Estratégia de uma organização abraça uma ampla variedade de 
processo de alocação de recursos e operações do dia a dia. Em 
adicional, a necessidade de profundidade requer que todos os 
níveis de uma organização ajam instintivamente de maneira que 
reforçam a estratégia. 

Fonte: Adaptado de WheelWright (1984, p. 82) 

 

Além dos diferentes conceitos, a estratégia é também apresentada em níveis 

hierárquicos: corporativo, de negócio e funcional. A estratégia corporativa define a 

área de atuação da organização, o compromisso de cada negócio e como será a 

aquisição de recursos (financeiro, material e humano). A estratégia de negócio está 

no segundo nível hierárquico, especifica o limite de cada negócio e como o mesmo 

alcançará a vantagem competitiva definida na estratégia corporativa. O terceiro nível 

estratégico é o funcional, o qual determina como cada área irá atuar e como 

apoiarão o alcance da vantagem competitiva definida pela estratégia de negócio 

(WHEELWRIGHT, 1984). 

A estratégia é formada pelos processos de formulação e implementação. 

Esses processos estratégicos são trabalhados separadamente por diversos autores, 

como exemplo os autores das dez escolas apontadas por Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2010). Nessa separação a formulação é responsável pela definição da 

estratégia – o planejamento da estratégia. Os métodos e ferramentas utilizadas para 

planejar a estratégia são amplamente discutidos e analisados na literatura de gestão 

estratégica. Para autores como Hrebiniak (2006) e Atkinson (2006) a formulação da 

estratégia recebe mais atenção dos pesquisadores do que a implementação, 
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Hrebiniak (2006) comenta que o foco dos cursos de pós-graduação para executivos 

está no desenvolvimento da estratégia. 

Nessa área de formulação da estratégia o estudo de maior relevância 

acadêmica e profissional (VASCONCELOS, 2007) é de Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel intitulado Safári de Estratégia, publicado em 1998. Os autores reuniram e 

classificaram as abordagens da estratégia em dez escolas: escola do design, escola 

do planejamento, escola do posicionamento, escola empreendedora, escola 

cognitiva, escola de aprendizado, escola do poder, escola cultural, escola ambiental, 

escola de configuração (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Visão do processo de formulação da estratégia das escolas 

 Escolas Visão do processo de formulação da estratégia 

P
re

s
c

ri
ti

v
a

 

Escola do design Formulação da estratégia como um processo de concepção 

Escola do planejamento Formulação da estratégia como um processo formal 

Escola do posicionamento Formulação da estratégia como um processo analítico 

D
e
s
c

ri
ti

v
a

 

Escola empreendedora Formulação da estratégia como um processo visionário 

Escola cognitiva Formulação da estratégia como um processo mental 

Escola de aprendizado Formulação da estratégia como um processo emergente 

Escola do poder 
Formulação da estratégia como um processo de 

negociação 

Escola cultural Formulação da estratégia como um processo coletivo 

Escola ambiental Formulação da estratégia como um processo reativo 

Escola de configuração 
Formulação da estratégia como um processo de 

transformação 

Fonte: Adaptado de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) 

 

As três primeiras escolas apresentadas: design, planejamento, e 

posicionamento, são caracterizadas pelos autores como escolas prescritivas, porque 

preocupam-se com a formulação das estratégias. A escola do design enfatiza a 

análise da situação interna e externa à organização para a formulação da estratégia. 

A segunda escola aborda a necessidade de um planejamento estratégico formal. A 

escola do posicionamento destaca a importância da própria estratégia, do 

posicionamento estratégico assumido pela organização (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2010). 

As demais escolas são classificadas como descritivas: empreendedora, 

cognitiva, aprendizado, poder, cultural, ambiental e configuração. Estas escolas 

preocupam-se mais com a descrição de como as estratégias são formuladas do que 
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com a prescrição do processo da formulação. A primeira escola, empreendedora, foi 

caracterizada pelos autores como a escola intermediária entre a prescrição e a 

descrição, foca a formulação da estratégia na figura do executivo principal, do líder. 

A escola cognitiva estuda a mente do estrategista, como o mesmo chega à definição 

da estratégia. A escola de aprendizado preocupa-se em como a estratégia é 

formada, e não no processo de formulação, nesta escola a estratégia é formada por 

pequenas ações e decisões tomadas por todos que a final geram as grandes 

mudanças de direção. Para a sétima escola, escola do poder, a influência, o uso do 

poder e da política são utilizados na negociação para definição da estratégia e são 

mais relevantes do que determinados interesses. A escola cultural analisa a 

influência da cultura organizacional na estabilidade estratégica da empresa, e 

também, a resistência cultural às mudanças estratégicas. A escola ambiental 

posiciona o ambiente como uma das forças do processo estratégico, considerando a 

organização passiva às ações do ambiente externo. A última escola, escola de 

configuração, abrange as demais nove escolas. Esta última escola descreve o 

estado da organização e seu contexto, como aspecto de configuração e descreve o 

processo de definição da estratégia, como aspecto de transformação (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2010). 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) consideraram valiosa a contribuição 

das dez escolas para o entendimento da formação da estratégia. O estudo desses 

autores mostrou que a influência coletiva das escolas é o que realmente explica a 

formação da estratégia. Essa análise é corroborada pela pesquisa de Vasconcelos 

(2007) realizada com executivos no Brasil, a qual verificou empiricamente que 

nenhuma das escolas foi totalmente aceita ou rejeitada para explicar a estratégia. O 

pesquisador afirma que as teorias são simples demais para explicar a complexidade 

econômica, técnica e humana da estratégia. 

Posterior à formulação, há o processo de implementação da estratégia, ou 

execução da estratégia. Hrebiniak (2008) explica que a execução deve vir depois da 

formulação porque “não se pode implementar algo até que algo exista” 

(HREBINIACK, 2008, p.01). Bourgeois e Brodwin (1984) analisaram cinco 

abordagens da implementação da estratégia, apresentadas no Quadro 3. As quatro 

primeiras abordagens estudadas consideram a implementação após a formulação 

da estratégia, cada modelo apresenta uma evolução do modelo anterior e maior 

participação dos executores no processo de formulação para garantir uma melhor 
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execução das estratégias definidas. O último modelo apresentado é uma construção 

dos autores de uma abordagem na qual a formulação da estratégia parte das 

áreas/setores da organização, ficando a alta gestão responsável pela definição de 

premissas e diretrizes para a estratégia. No período de desenvolvimento da nova 

abordagem, Bourgeois e Brodwin (1984) consideraram que este último modelo seria 

a evolução natural da gestão estratégia nas organizações, principalmente nas 

multinacionais. 

 

Quadro 3 - Resumo dos cinco modelos de implementação da estratégia 

Modelo 
Questão estratégica do 

CEO 
Papel do 

CEO 

Modelo do 
comandante 

Neste modelo o CEO usa análises 
econômicas e competitivas para 

planejar a alocação de recursos na 
consecução dos objetivos explícitos. 

Como faço para formular a 
melhor estratégia? 

Ator racional 

Modelo da 
mudança 

O modelo enfatiza como a estrutura 
organizacional, remuneração 

variável, sistemas de controle podem 
ser usados para facilitar a execução 

de uma estratégia. 

Eu tenho uma estratégia 
em mente, agora como 

faço para implementá-la? 
Arquiteto 

Modelo 
colaborativo 

Neste modelo a estratégia surge 
como uma solução negociada entre 

o grupo tomador de decisões. 

Como faço para envolver a 
alta gerência para obter o 

compromisso com as 
estratégias desde o início? 

Coordenador 

Modelo 
cultural 

No modelo a estratégia é 
implementada através da infusão de 
uma cultura corporativa em toda a 
organização, há participação dos 
níveis estratégicos mais baixos na 

formulação da estratégia. 

Como faço para envolver 
toda a organização na 

implementação? 
Treinador 

Modelo 
crescive 

Este modelo envolve o crescimento 
da estratégia dentro da organização, 
apresentando uma visão alternatia a 

separação desenvolvedores e 
implementadores da estratégia. 

Como posso incentivar os 
gestores a apresentar 
estratégias sólidas? 

Definidor de 
premissa e 

juiz 

Fonte: Adaptado de Bourgeois e Brodwin (1984) 

 

Outros autores, como Hambrick e Cannella (1989) e Martin (2010, p.68), são 

contra a divisão formulação – implementação, “se não podemos traçar uma linha na 

organização acima do qual estratégia acontece e abaixo do qual a execução é, qual 

é a utilidade da distinção entre estratégia e execução(...)?” Martin (2010) acredita 

que a separação da estratégia nessas duas etapas não traz benefícios para a 

organização, tornando-se inclusive um dos principais problemas para o não 

atendimento das estratégias definidas. Para o autor, essa separação causa nos 

funcionários um sentimento de “executor”, excluindo a participação dos mesmos na 

definição ou redefinição da estratégia para um melhor alcance das metas e objetivos 
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traçados. Quando há essa divisão clara entre formulação e execução nas 

organizações, o mérito no alcance da estratégia é do responsável pela formulação, 

geralmente a alta gestão. Contudo, quando a estratégia não é alcançada, o 

problema recai para os executores que não implementaram a estratégia conforme a 

formulação.   

Hambrick e Cannella (1989), também discutem a dicotomia formulação – 

implementação, questionam se a incapacidade das organizações implementarem as 

estratégias não é sinal de que as abordagens de formulação não são adequadas. 

Essa divisão do processo estratégico, para os autores, é a causa raiz da falha de 

muitas estratégias. Para a resolução dos problemas de estratégia sugerem que a 

implementação seja tratada durante a formulação: “uma estratégia bem concebida é 

aquela que é implementável” (HAMBRICK; CANNELLA, 1989, p.278). Na visão dos 

autores, é durante a concepção da estratégia que os gestores devem se questionar 

sobre os possíveis obstáculos e o que deverão fazer para realizá-la. 

O sucesso na implementação das estratégias formuladas gera, também, 

discussão sobre a real interferência da execução. Para autores como Ezop (2010) e 

Rumelt (2011) a estratégia em si é o aspecto relevante para o alcance dos 

resultados esperados, uma estratégia forte, bem formulada conduz a execução bem-

sucedida, “uma boa estratégia (...) reconhece os desafios que enfrentamos e fornece 

uma abordagem para superá-los” (RUMELT, 2011, p. 1). Para Ezop (2010) uma boa 

estratégia deve concentra-se em seis questões fundamentais:  

 A estratégia precisa adequar-se bem com a organização, com seus pontos 

fortes; 

 os fatores para execução da estratégia, como exemplo pessoas e cultura são 

avaliados durante a formulação da estratégia; 

 a cultura organizacional é uma extensão da estratégia – a cultura reforça a 

estratégia e a estratégia reforça e cultura;  

 os componentes para a execução da estratégia são adicionados a estratégia;  

 os elementos chaves da estratégia devem ser definidos e incorporados a 

própria estratégia;  

 a estratégia é definida com o envolvimento das pessoas que irão executá-la.  
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Para Ezop (2010) e Rumelt (2011) os fatores para implementação devem ser 

avaliados durante a concepção da estratégia: “fatores de execução devem ser 

incluídos em qualquer avaliação dos pontos fortes da organização” (EZOP, 2010, 

p.45). Rumelt (2011) complementa a importância dos aspectos da execução 

afirmando que se os desafios para implementar a estratégia não são conhecidos é 

impossível avaliar a qualidade da estratégia.  

Já para Yukl e Lepsinger (2007, p.3) “uma estratégia brilhante é de pouco 

valor a menos que possa ser implementada efetivamente”.  Yukl e Lepsinger (2007) 

assim como Hrebiniak (1990; 2006; 2008), Bossidy e Charam (2005), Kaplan e 

Norton (2008) consideram o processo de implementação extremamente importante 

para o alcance das estratégias definidas.  

Bower (1982) explica que a formulação se concentra no que a empresa pode 

fazer de melhor em relação às pressões do mercado, já a implementação foca no 

que a organização deve fazer para tornar a estratégia um sucesso. Na opinião de 

Hrebiniak (1990) formular a estratégia é difícil, contudo o maior problema é ter 

sucesso na implementação dessa estratégia.  

Apesar da literatura sobre estratégia trabalhar com as fases de formulação e 

implementação separadamente, ambas são interdependentes (HREBINIAK, 2008; 

PRIETO; CARVALHO; FISCHMANN, 2009). O planejamento da estratégia afetará a 

execução da mesma, e a execução por sua vez afeta a estratégia planejada 

(HREBINIAK, 2006, 2008) porque a expõe a realidade organizacional e exige ações 

sobre a própria formulação, fazendo com que a estratégia seja revisada 

periodicamente para alcance do sucesso (BOSSIDY; CHARAN, 2005). Com isso, as 

fases da gestão estratégica devem ser vistas como um ciclo contínuo e não linear. 

Essa interdependência sugere que os envolvidos no processo de implementação 

tenham participado da formulação, para garantir o entendimento e comprometimento 

com a estratégia (BOSSIDY; CHARAN, 2005; HREBINIAK, 2008).    

 

2.2 Implementação das Estratégias 

 

A implementação da estratégia é definida como um processo disciplinado que 

permite à organização utilizar a estratégia formulada para fazê-la funcionar 

(HREBINIAK, 2006). A implementação ou execução é mais longa que o 

planejamento (HREBINIAK, 2006, 2008), pois a formulação da estratégia ocorre – 
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geralmente – em alguns meses, já a execução é efetuada em anos, em muitas 

empresas compreende um período de 3 a 5 anos (KAPLAN; NORTON, 2008). 

Devido a essa extensão no tempo, o processo de execução da estratégia deve gerar 

revisões na formulação, pois as mudanças no ambiente externo e interno impactam 

nas estratégias definidas. Kronmeyer (2006) explica que em ambientes dinâmicos, 

as condições ambientais alteram antes de a estratégia formulada ser implementada. 

Uma forma de minimizar o impacto das mudanças no ambiente é implementar 

rapidamente a estratégia definida, para que isso ocorra é imprescindível um 

alinhamento vertical e horizontal da estratégia que minimize os conflitos de objetivos 

entre unidades ou áreas, mantendo a organização com a mesma direção geral e 

foco. No entendimento de Wernham (1985) a finalidade do processo de gestão 

estratégica não é perseguir um plano estratégico até o fim, e sim organizar os 

recursos na direção de objetivos amplos. Corroborado com a visão de Wernham 

(1985), Noble (1999b, p.120) define a implementação como “a comunicação, 

interpretação, adoção e aprovação de planos estratégicos”. Noble (1999b) acredita 

que a visão limitada de alguns autores que consideram a implementação como 

sinônimo de execução do plano estratégico ou como sinônimo de controle é 

prejudicial para a gestão estratégica. 

Wernham (1985) vê a adaptação como um fator chave da implementação em 

ambientes turbulentos. Para Hrebiniak (2006) o impacto do ambiente e a 

consequente necessidade de revisão das estratégias formuladas para adaptação à 

realidade é um dos desafios que dificultam a execução. Para driblar esse desafio o 

processo de execução deve ser dinâmico e permitir a adaptação da estratégia para 

obter os resultados almejados.  

Na visão de Getz et al (2009) a diferença de tempo entre a formulação e a 

execução gera a necessidade de processos que conectem essas duas fases. Getz 

et al (2009) explica que os planejamentos anuais possuem duas vertentes, uma de 

longo prazo que aspira a execução da estratégia formulada e outra que pretende 

atender aos conjuntos de exigências organizacionais de curto prazo. Na elaboração 

do plano anual as organizações selecionam alternativas que atendem as duas 

vertentes, mas que em conjunto pouco influenciam no alcance da estratégia 

formulada. Para esses autores o sucesso na implantação está no processo de 

conexão entre formulação e execução, denominam esse processo de Migração. 

Esse processo de Migração elaborado pelos autores é composto de sete etapas: 1º 
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descrever o estado futuro; 2º identificar lacunas importantes entre o estado atual e o 

futuro; 3º selecionar ações para fechar as lacunas em aberto; 4º agrupas as ações 

em quatro a seis conjuntos; 5º sequenciar as etapas das ações nos conjuntos; 6º 

verificar a coerência global e as interdependências; 7º desenvolver o estado futuro e 

o caminho para a migração. (GETZ et al., 2009)  

A conexão entre formulação e execução é também apontado por Noble 

(1999a) como um processo importante para a eficácia da implementação da 

estratégia. Noble (1999a) definiu duas etepas que devem ser executadas entre a 

formulação e a implementação: a pré-implementação e a organização dos esforços 

para a implementação. Essas duas atividades tem como objetivo preparar a 

empresa para o processo de execução da estratégia. No entanto, o principal foco 

dos gestores na visão de Noble (1999a) deve ser as questões interfuncionais. O 

autor explica que os problemas de relacionamento entre as áreas é uma das 

principais lacunas para a execução da estratégia, Noble (1999a) entende que os 

conflitos interfuncionais ocorrem por que cada área tem seu objetivo, em alguns 

casos conflitantes com os objetivos de outras áreas. Sabourin (2009) corrobora com 

a visão de Noble (1999a) sobre o desalinhamento dos objetivos entre as áreas, o 

autor incluiu a habilidade de alinhar os objetivos entre as áreas e funções como um 

dos principais “motores” de desempenho verificados na alta gestão de empresas que 

implementaram as estratégias plenejadas.  

Além da dificuldade na implantação da estratégia causada pela separação 

entre formulação e execução, alguns autores identificam a falta de atenção com a 

implementação como um problema na gestão estratégica. Bossidy e Charam (2005), 

Atkinson (2006), Hrebiniak (2006) acreditam que a execução da estratégia não 

recebe tanta atenção dos gestores porque os mesmos consideram uma atividade 

tática, não percebendo a real importância dessa atividade para o sucesso da 

estratégia. Bossidy e Charam (2005) explicam que as ações táticas são a parte 

central da execução, mas a execução em si não é tática. “A execução é um 

processo sistemático de discussão exaustiva dos “comos” e “quês”” (BOSSIDY; 

CHARAN, 2005, p. 31) que a organização precisa definir para colocar a estratégia 

em prática. Para a execução dessa estratégia o papel da alta gestão e média 

gerência é fundamental para o alcance dos objetivos traçados. Os executivos devem 

defender a estratégia definida e manter informados os diversos níveis 

organizacionais sobre os rumos da organização, é importante uma conversa honesta 
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sobre a estratégia com os demais níveis hierárquicos para garantir a implementação 

(BEER; EISENSTAT, 2000, 2004). Beatty e Quinn (2007) também acreditam que 

com diálogo os líderes podem minimizar os problemas da execução da estratégia, 

acrescentam ainda a necessidade de prioridades claras para conduzir as pessoas 

na organização a executar a estratégia de forma semelhante.   

Em pesquisa com doze empresas, e mais de 150 unidades diferentes, Beer e 

Eisenstat (2000) listaram os seis principais problemas enfrentados pelos gestores na 

implementação da estratégia. Os autores nomearam as barreiras de “assassinos 

silenciosos”. Os seis assassinos silenciosos da implementação da estratégia são 

(BEER; EISENSTAT, 2000):  

 Estilo de gestão sênior top-down ou laissez-faire;  

 Estratégia clara e prioridades conflitantes;  

 Uma equipe de gestão sênior ineficaz;  

 Comunicação vertical pobre;  

 Má coordenação entre as funções ou empresas; 

 Habilidade inadequada de liderança e desenvolvimento.  

 

Para Beer e Eisenstat (2000) as seis barreiras encontradas são perigosas 

para a implementação da estratégia, no entanto a combinação desses fatores na 

mesma organização é fatal para a estratégia. Por exemplo: um estilo de gestão de 

cima para baixo dificulta a comunicação vertical, com isso mesmo que os 

funcionários de níveis mais baixos na hierarquia percebam os problemas na 

implementação da estratégia essas informações não chegarão a conhecimento da 

alta gestão – impedindo ou dificultando ações corretivas. Outro exemplo de 

combinação perigosa dos “assassinos silenciosos” expostos pelos autores é o estilo 

de gestão laissez-faire com prioridades conflitantes, essa combinação impedirá a 

discussão clara e aberta das ações estratégicas nas equipes de alta e média 

gerência permanecendo as ações estratégicas desalinhadas. Para os autores 

discutir o que fazer e o que não fazer é extremamente importante para a 

implementação das estratégias. Para cada uma das seis barreiras encontradas na 

pesquisa Beer e Eisenstat (2000) definiram as ações a serem tomadas, conforme 

apresentado no Quadro 4. 
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As mudanças para eliminação das barreiras e alcance eficaz da estratégia 

devem começar com os líderes. Eles são responsáveis pelas ações para condução 

de diálogos honestos com os demais níveis hierárquicos e definição de estratégias e 

prioridades claras (BEER, EISENSTAT, 2000). O envolvimento dos líderes na 

estratégia é um pré-requisito para o alcance da implementação (RAPS, 2004). A alta 

gestão é responsável por ditar o ritmo e a cultura organizacional que conduzirão a 

organização à execução da estratégia (RAPS, 2004). Além do envolvimento dos 

líderes, Raps (2004) aponta quatro aspectos importantes a serem considerados na 

implementação da estratégia: cultura organizacional; organização; pessoas; e 

sistema de controle (medição).  

 

Quadro 4 – Como atacar as seis barreiras para implementação da estratégia 

Os assassinos silenciosos 
Princípios para participação e eliminação dos 

assassinos silenciosos 

Estilo de gestão sênior top-down 
ou laissez-faire  

 

Com a equipe de topo e os níveis mais baixos, o CEO / 
Gerente geral cria uma parceria construída em torno do 

desenvolvimento de uma direção de negócios 
convincente, a criação de um contexto organizacional e 

permitindo a delegação de autoridade aos indivíduos 
claramente responsáveis e equipes. 

Estratégia clara e prioridades 
conflitantes 

A equipe de topo, como um grupo, desenvolve uma 
declaração de estratégia e as prioridades são 

desenvolvidas. 

Uma equipe de gestão sênior 
ineficaz 

A equipe de topo, como um grupo, está envolvida em 
todas as etapas do processo de mudança de modo que a 

sua eficácia é testada e desenvolvida. 

Comunicação vertical pobres 
Um diálogo honesto, baseado em fatos é estabelecido 
com os níveis mais baixos sobre a nova estratégia e as 

barreiras à sua implementação. 

Má coordenação entre as funções 
de negócios, ou fronteiras 

Um conjunto de iniciativas no nível de negócios e novos 
papéis organizacionais e responsabilidades são definidas 

que exigem "as pessoas certas para trabalhar em 
conjunto nas coisas certas da maneira certa" para 

implementar a estratégia. 

Habilidade inadequada de liderança 
e desenvolvimento 

Gestores de nível inferior desenvolvem habilidades por 
meio de oportunidades recém-criadas para liderar a 

mudança e conduzir iniciativas de negócios. Eles são 
apoiados com recrutamento, formação e coaching. 

Aqueles que ainda não são capazes de fazer aa 
mudanças devem ser substituídos. 

Fonte: Adaptado de Beer e Eisenstat (2000) 

 

A cultura organizacional, para Raps (2004, p.50) “determina a (...) 

profundidade do pensamento estratégico dentro de uma organização”, a motivação 

dos funcionários para essa cultura é que determinará a força que a organização terá 

para implementar as mudanças requeridas pela estratégia. O segundo aspecto 

apontado por Raps (2004) refere-se à estrutura organizacional e processos chaves. 
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É necessário clareza nas responsabilidades dos gestores, das áreas e nos 

processos para o sucesso da estratégia. Esse segundo aspecto levantado por Raps 

(2004) relaciona-se a dois “assassinos da estratégia” apontados por Beer e 

Eisenstat (2000): “estratégia clara e prioridades conflitantes” e “má coordenação 

entre as funções ou empresas”. O terceiro aspecto de Raps (2004) – pessoas – 

orienta a organização a envolver os funcionários desde a etapa de formulação da 

estratégia, trabalhando com uma comunicação interna para que todos compreendam 

os rumos da organização: “sem entender o curso geral de estratégia, os funcionários 

não podem contribuir para a implementação da estratégia eficaz” (RAPS, 2004, 

p.52). O problema decorrente de uma má comunicação interna, também foi 

apontado na pesquisa de Beer e Eisenstat (2000) como um obstáculo a 

implementação da estratégia. O último aspecto definido por Raps (2004) apresenta a 

importância de um sistema para medir e monitorar a implantação da estratégia, esse 

sistema deve fornecer a alta gestão as informações sobre a execução da estratégia. 

Assim como Raps (2004), Okumus (2003) definiu aspectos chaves para a 

implementação, no entanto esse último encontrou onze fatores: desenvolvimento da 

estratégia; incerteza ambiental; estrutura organizacional; cultura organizacional; 

liderança; planejamento operacional; alocação de recursos; comunicação; pessoas; 

controle; e resultados. Os aspectos definidos por Raps (2004) aparecem como 

fatores de Okumus (2003), há ainda na relação de Okumus (2003) a presença de 

dois fatores do processo de formulação da estratégia: desenvolvimento da estratégia 

e incerteza ambiental. Okumus (2003) explica que esses onze fatores chaves são 

apenas sugestões, porque esta lista não tem intenção de ser única e definitiva.  

 Os aspectos comportamentais e culturais para a implementação da 

estratégia, também, são fortemente trabalhados por Bossidy e Charam (2005). 

Esses autores priorizam a “cultura de execução” para o atendimento dos objetivos 

estratégicos. Os autores descrevem três elementos: (i) os sete comportamentos 

essenciais do líder; (ii) criar um modelo para a mudança cultural; (iii) o trabalho que 

nenhum líder deve delegar – ter as pessoas certas no lugar certo; e três processos 

chaves para a execução: (i) processo de pessoal; (ii) processo da estratégia; (iii) 

processo de operações. Na visão dos autores, o principal aspecto para uma 

implementação bem sucedida é a cultura voltada para a execução, onde os gestores 

e líderes devem ter habilidades para colocarem em prática as ações definidas. O 

líder executa o principal papel nesse processo, sendo responsável pelo 
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gerenciamento da mudança e escolha das pessoas para gerenciarem as áreas ou 

unidades da organização. Para a disciplina da execução o líder precisa compreender 

os problemas que virão com a implantação das estratégias, ter uma visão realista 

dos pontos fortes e fracos da organização e ligar a mudança da cultura a resultados 

mensuráveis (BOSSIDY; CHARAN, 2005). A pesquisa de Sabourin (2009) apóia a 

visão de Bossidy e Charan (2005) sobre o papel do gestor, para Sabourin (2009) os 

gestores que alcançaram sucesso com as estratégias planejadas souberam utilizar a 

“emoção” para conduzir a organização à cultura da execução e aos resultados 

planejados. 

Para o sucesso da execução Bossidy e Charan (2005, p. 139) ressaltam a 

importância do processo de pessoal, “se o processo de pessoal não funcionar 

perfeitamente, você nunca realizará o potencial de seu negócio”. Para que esse 

processo funcione, o RH precisa conhecer e estar integrado com as estratégias do 

negócio auxiliando na escolha das pessoas e desenvolvimento das habilidades para 

a execução. No processo da estratégia, Bossidy e Charan (2005) abordam a 

importância do desenvolvimento de planos estratégicos que descrevam o “como” a 

estratégia será executada, mas que permitam adaptação às mudanças que surgirem 

durante a implementação. No último processo citado, processo de operações, o 

plano operacional é elaborado definindo os programas que serão executados para o 

alcance das metas. Os autores resumiram os três processos da seguinte forma: 

 

O processo de estratégia define aonde um negócio quer ir, e o processo de 
pessoal define quem vai fazer o negócio chegar lá. O plano operacional indica 
o caminho para essas pessoas. Ele decompõe o resultado de longo prazo em 
metas de curto prazo. (BOSSIDY, CHARAN, 2005, p.214/215) 

 

Apenas os aspectos comportamentais e culturais não são suficientes na 

implementação da estratégia na visão de Noble (1999b). Esse autor divide a 

implementação em aspectos estruturais e interpessoais. No aspecto estrutural Noble 

(1999b) trabalha com a estrutura organizacional e os mecanismos de controle da 

estratégia. Noble (1999b) identificou em sua pesquisa que organizações com 

estruturas organizacionais descentralizadas têm maior eficácia em seus resultados, 

sugerindo que o alinhamento da estratégia a estrutura é essencial para o alcance de 

resultados positivos. Assim como Raps (2004) Noble (1999b) também verificou que 

mecanismos de controle são essenciais e devem ser usados durante e após a 
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implementação da estratégia, no entanto, para o autor eles devem permitir 

flexibilidade para evolução conforme o desenrolar da estratégia. No aspecto 

interpessoal, Noble (1999b) explica que o consenso estratégico entre as lideranças é 

necessário, desde que esse consenso não disfarce a verdadeira opinião dos 

gestores e o comportamento autônomo de alguns gestores, apesar de prejudicial 

para a estratégia formulada, pode em alguns casos abrir espaço para inovações 

estratégicas. Os outros dois aspectos interpessoais trabalhados por Noble (1999b) 

são difusão das estratégias e o estilo de liderança. A difusão refere-se ao nível de 

comunicação vertical e horizontal da estratégia, o autor explica que o estilo de 

comunicação e o patrocinador dessa comunicação podem dar ou não respaldo para 

a implementação da nova estratégia. O último aspecto abordado por Noble (1999b) 

reforça a os aspectos identificados por Bossidy e Charan (2005) e Sabourin (2009), 

pois verificou que o estilo de liderança afeta a condução da implementação e o 

alcance dos resultados esperados. 

Todos os aspectos relevantes para a implementação da estratégia expostos 

por autores como Noble (1999a, 1999b), Okumus (2003), Raps (2004), Bossidy e 

Charan (2005), Hrebiniak (2006), Sabourin (2009), entre outros demonstram a 

complexidade do processo de implementação da estratégia e a ausência de um 

framework dominante (OKUMUS, 2003). Diferente do que ocorre no processo de 

formulação, nos quais diversos modelos ou ferramentas são amplamente 

reconhecidas e utilizadas, como a matriz BCG, SWOT, cinco forças de Porter, entre 

outras. 

Nessa busca por modelos teóricos que auxiliem os gestores na 

implementação eficaz da estratégia, autores como: Hrebiniak e Joyce (1984), 

Hambrick e Cannella (1989), Noble (1999a), Freedman (2003), Okumus (2003), 

Bossidy e Charan (2005), Hrebiniak (2006), Kaplan e Norton (2008) pesquisaram e 

descreveram modelos para a implementação das estratégias. Alguns desses 

modelos apresentam os processos de formulação e implementação da estratégia 

integrados, outros descrevem apenas o processo de execução. Cada modelo 

descreve os passos ou aspectos relevantes para obter resultados eficazes na 

implementação da estratégia formulada. Como definido por Nadler e Tushman 

(1980, p.36): 
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Um modelo é uma teoria que indica que fatores são mais críticos ou 
importantes. Ele também mostra como esses fatores estão relacionados, ou 
seja, quais fatores ou combinação de fatores causam mudança em outros 
fatores. 

 

Os modelos para implementação da estratégia são importantes na visão de 

Hrebiniak (2006) porque orientam as ações do executor. Sem uma diretriz lógica a 

execução torna-se confusa e os resultados esperados não são alcançados. Apesar 

da importância de modelos, Noble (1999b) relata como principal problema da 

implementação a falta de um modelo conceitual claro que permita a construção de 

uma identidade própria para a implementação, pois na visão do autor os conceitos 

de implementação existentes são fragmentados. Okumus (2003) corrobora com 

Noble (1999b) confirmando a inexistência de um modelo dominante em 

implementação da estratégia. Kaplan e Norton (2008) também percebem a falta de 

um modelo abrangente de implementação, para esses autores há ferramentas 

operacionais para planejar e executar a estratégia, entretanto um modelo é 

necessário para “alinhá-las e sincronizá-las de maneira adequada” (KAPLAN; 

NORTON, 2008, p.33). 

Neste cenário, onde diversos modelos aparecem, mas nenhum domina os 

estudos de implementação, esta pesquisa detalha quatro modelos de 

implementação:  

 Modelo 1 – Hoshin Kanri (década de 1950) 

 Modelo 2 – Hambrick e Cannella (1989)  

 Modelo 3 – Hrebiniak (2006) 

 Modelo 4 – Kaplan e Norton (2008) 

Esses modelos foram escolhidos porque seus autores utilizam o alinhamento 

estratégico como uma atividade ou aspecto importante para o alcance dos objetivos 

estratégicos. Esse alinhamento estratégico proposto nos modelos é considerado 

pelos autores Hambrick e Cannella (1989), Henderson e Venkatraman (1991, 1999), 

Semler (1997), Hrebiniak (2006), Kaplan e Norton (2006, 2008), e Prieto (2011) um 

aspecto crucial no alcance da estratégia planejada. O alinhamento estratégico da 

organização é visto ou como uma etapa importante do processo de Gestão 

Estratégica, estando presente tanto na formulação como na implementação das 

estratégias.  
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2.2.1 Modelo 1 – Hoshin Kanri (década de 1950) 

 

Hoshin Kanri em japonês significa uma “metodologia para estabelecer a 

direção estratégica” (AKAO, 1997, p.23). Esse modelo foi escolhido para análise 

porque é considerado o método para desdobramento da estratégia no Sistema de 

Produção da Toyota, o qual originou a Produção Enxuta, sistema utilizado pela 

empresa analisada nesta pesquisa.  

O Hoshin Kanri foi desenvolvido no Japão a partir de 1950 como uma 

ferramenta do Controle de Qualidade Total (TQC) para flexibilizar as empresas e 

diminuir o tempo de respostas às mudanças do ambiente (AYALA, 2010).  Não é 

possível identificar na literatura apenas um autor como idealizador desse modelo, o 

seu desenvolvimento foi gradual ao longo das décadas de 1950 e 1960 com 

envolvimento de diversos pesquisadores e empresas. A partir de meados de 1970 

esse modelo passou a ser aceito amplamente e utilizado por diversas empresas no 

Japão; nos anos 1980 o modelo chegou ao ocidente por intermédio das empresas 

japonesas (AKAO, 1997; TENNANT; CHARLES, 2001; JOLAYEMI, 2008; AYALA, 

2010).  

Akao (1997, p.47) apresenta diversas definições para o Hoshin Kanri 

conforme sua evolução, e o autor faz a sua definição do modelo como “um sistema 

de gerenciamento para implementar a garantia da qualidade”. Turrioni, Neto e 

Oliveira (1999) também apresentam diferentes conceitos e estabelecem uma 

definição mais abrangente do Hoshin Kanri, não vinculando apenas a Gestão da 

Qualidade Total (TQM): 

 

É uma atividade sistemática que permeia toda a organização, com o objetivo 
de dar direção para a utilização dos recursos, visando o alcance das metas 
prioritárias e melhoria da organização como um todo. (TURRIONI; NETO; 
OLIVEIRA, 1999, p.04)  

 

Witcher (2003, p.83) também faz uma definição mais abrangente: “é um 

sistema de gestão para a mobilização de esforços de toda a empresa para a 

realização da estratégia”. Jolayemi (2008) explica que em algumas organizações 

ocidentais o Hoshin Kanri é entendido como um planejamento da qualidade, mas 

para o autor o modelo é mais do que uma ferramenta de gestão.  Esse autor fez um 

levantamento da literatura sobre Hoshin Kanri e estabeleceu as principais etapas do 
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modelo moderno, compreendendo dez etapas: (i) pré-planejamento; (ii) declaração 

da missão; (iii) declaração de valores; (iv) declaração da visão; (v) planos e metas de 

longo e médio prazo; (vi) plano anual; (vii) implementação da política e do processo 

catchball; (viii) fundamentos de integração, implementação, gestão diária / controle 

diário e negócios; (ix) revisão; (x) padronização. 

Devido à evolução do Hoshin Kanri ao longo das últimas décadas e a 

adaptação do modelo as empresas ocidentais, encontram-se na literatura outros 

modelos de aplicação. No entanto, há similaridade entre as atividades apresentadas 

pelos diferentes autores, como exemplo as dez etapas do modelo de Jolayemi 

(2008) sobre o Hoshin Kanri são parecidas às etapas de Cowley e Domb (1997) 

trabalhadas por Redi (2003). Conforme exposto no Quadro 6, apenas as 

declarações de missão e valores não estão relacionadas em etapas separadas no 

modelo de Cowley e Domb (1997), no entanto Cowley e Domb (1997) incluíram a 

definição de missão e valores na primeira etapa. 

 

Quadro 5 - Comparação dos modelos de Hoshin Kanri 

Modelo Hoshin Kanri de Jolayemi (2008) Modelo Hoshin Kanri Cowley e Domb (1997)  

Pré-planejamento; Determinação da situação presente da organização; 

Declaração da missão; -- 

Declaração de valores; -- 

Declaração da visão; 
Desenvolvimento da visão ou situação futura 

desejada; 

Planos e metas de longo e médio prazo 
Priorização e seleção do elemento da visão que será 

considerado para o salto de desempenho 
(breakthrough) 

Plano anual 
Criação do plano para melhoria do elemento da visão 

escolhido; 

Implementação da política e do processo 
catchball 

Implementação do plano; 
Desdobramento do plano (catchball) 

Fundamentos de integração, 
implementação, gestão diária / controle 

diário e negócios 
Correlação com os itens do gerenciamento da rotina; 

Revisão 

Revisão periódica do plano; 
Conforme os resultados da revisão, fazer ajustes no 

plano ou padronizar ações que foram bem sucedidas; 
Fazer a revisão anual; 

Padronização 
Melhorar o processo de planejamento e criar o plano 

do próximo ano. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Jolayemi (2008) e Cowley e Domb (1997) 

 

A seguir são apresentadas as dez etapas do Hoshin Kanri, seguindo o modelo 

de Jolayemi (2008). 
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Etapa (i) Pré-planejamento 

Pré-planejamento compreende a primeira etapa do modelo Hoshin Kanri é 

denominada por alguns autores de diagnóstico. Nessa etapa a organização deve 

analisar o ambiente interno e externo, Jolayemi (2008, p.301) cita as principais 

ferramentas a serem utilizadas pelos gestores: “análise ambiental, a análise do 

produto, análise de mercado, análise de produto de mercado, análise de portfólio de 

produtos, a análise elementos estratégicos, e análise de alocação de recursos”. O 

autor destaca a importância do pré-planejamento para o Hoshin Kanri, entende que 

esta etapa é crucial para a definição das estratégias, não sendo possível definir uma 

boa missão, visão e valores sem a análise externa e interna.  

Para Cowley e Domb (1997) a análise dos ambientes e posicionamento da 

empresa no mercado não pode ser detalhada. Os autores aconselham a geração de 

uma matriz SWOT (análise dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e 

oportunidades de melhorias) para focar os resultados da análise na definição da 

visão e objetivos estratégicos. 

Etapa (ii) Declaração da missão 

A missão comunica o que a empresa faz e porque, sendo importante para a 

definição dos objetivos estratégicos (JOLAYEMI, 2008). Tão importante como 

comunicar o que a empresa faz, a missão mostra o que a empresa não faz, 

possibilitando aos funcionários, clientes, fornecedores e demais partes interessadas 

ter uma visão comum da organização (COWLEY, DOMB; 1997). Cowley e Domb 

(1997) entendem a missão como algo estável, mas que deve ser atualizada sempre 

que a prioridade estratégica da organização for modificada. 

Etapa (iii) Declaração de valores 

Jolayemi (2008) explica a importância da definição do valor para a 

organização, entende como valor todas as normas que irão guiar as ações dos 

funcionários, os valores da organização que a distingue das demais organizações. 

Os valores podem também ser chamados de princípios ou filosofias por outros 

autores e empresas. Cowley e Domb (1997) também destacam a relevância dos 

valores para a definição da estratégia, esses autores reforçam a importância da 

dedicação de tempo para desenvolver valores coerentes com a organização. 

Etapa (iv) Declaração da visão 

A próxima etapa é definir a direção do futuro da empresa, por meio da 

declaração da visão. Jolayemi (2008) identifica essa atividade como a principal do 
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Hoshin Kanri, pois está presente em 95% dos trabalhos sobre o modelo. Será essa 

visão que conduzirá a elaboração da estratégia e plano de ação para alcance dos 

objetivos planejados (COWLEY, DOMB; 1997). Entretanto, para gerar resultado 

positivo, essa visão deve ser significativa e desafiadora para os gestores 

(ROBERTS; TENNANTS, 2003). 

Etapa (v) Planos e metas de longo e médio prazo 

A quinta etapa é a definição de planos e metas de longo e médio prazo 

visando o alcance da visão estabelecida pela organização. Para Jolayemi (2008) os 

planos de longo prazo são expressos pelas declarações da direção, e os planos de 

médio prazo são expressos em objetivos específicos. Para desenvolver os planos e 

objetivos a organização precisa avaliar a diferença entre a situação atual e a 

situação almejada (COWLEY; DOMB, 1997). 

Cowley e Domb (1997) acreditam que as organizações erram na 

implementação das estratégias nesta etapa, para os autores esse é o momento de 

identificar quais as ações que realmente farão a diferença em longo prazo.  Contudo, 

não há na literatura do Hoshin Kanri consenso sobre “o que é longo prazo”; há tanto 

referências a cinco, dez ou vinte anos (JOLAYEMI, 2008).   

Etapa (vi) Plano anual  

Após a definição de planos de longo e médio prazo, deve ser definido o plano 

anual da organização. Este plano contém apenas as ações críticas e necessárias 

para aquele ano. Para a elaboração deste plano Jolayemi (2008) recomenda o 

desenvolvimento de “poucos e vitais” objetivos e metas. Além do plano anual, nessa 

etapa deve ser definida a estratégia do ano, ligada aos poucos objetivos definidos no 

plano. Para cada objetivo, Jolayemi (2008) destaca a necessidade de medidas de 

desempenho que meçam realmente a estratégia, e demonstrem o progresso da 

organização para alcance da estratégia. Para isso, essas medidas devem ser 

“mensuráveis, alcançáveis, confiáveis e oportunas” (JOLAYEMI, 2008, p.3007). O 

autor ressalta as medidas de desempenho porque entende que em algumas 

organizações as medidas utilizadas não refletem a estratégia planejada. Por fim, o 

autor cita o que um planejamento anual deve conter: uma declaração de situação, 

objetivos, as metas/medidas de desempenho, a estratégia, e o dono da estratégia. 

Etapa (vii) Implementação da política e do processo catchball 

Com os objetivos e planos definidos a sétima etapa é a implementação da 

política e o processo de catchball. A implementação deve envolver toda a 
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organização, no Hoshin Kanri a implementação é ligada ao processo de catchball. O 

catchball é uma ferramenta japonesa que prega a discussão em três sentidos (de 

cima para baixo; de baixo para cima; e horizontalmente) das estratégias para 

definição das ações a serem realizadas em cada área (AYALA, 2010). Na visão de 

Ayala (2010, p.39) “esse processo encoraja a cooperação e a criatividade 

necessária para a excelência do planejamento”. Jolayemi (2008) explica que o 

catchball é utilizado para alinhar a estratégia entre as áreas, permitindo um 

alinhamento vertical e horizontal dos objetivos estratégicos.   

Etapa (viii) Fundamentos de integração, implementação, gestão diária / 

controle diário e negócios 

A oitava etapa do Hoshin Kanri definida por Jolayemi (2008) pode ser 

chamada de integração, implementação, gestão diária ou controle diário. Nessa fase 

os planos elaborados são colocados em prática e controlados diariamente para sua 

execução. Apesar da utilização em alguns casos como sinônimos os termos que dão 

nome a essa etapa, apresentam para Jolayemi (2008) significados distintos. A 

integração compreende a fase de construção de planos individuais, de áreas ou de 

processos visando à implementação das estratégias e alinhados ao plano 

estratégico. Já a gestão diária ou controle foca no acompanhamento das ações para 

garantia da execução dos planos planejados, quando necessário, ações corretivas 

devem ser tomadas para garantir os resultados esperados.  

Etapa (ix) Revisão 

   Além do controle diário, o Hoshin Kanri prega a revisão periódica da 

estratégia e dos planos de ação, a periodicidade é variada conforme os autores, mas 

o relevante é realizar a revisão para adequar os planos a realidade e, em alguns 

casos, reformular a estratégia.  

Etapa (x) Padronização 

A última etapa do Hoshin Kanri moderno não é encontrada em muitos textos 

na literatura, essa última atividade consiste em padronizar aquelas alterações em 

processos que geraram resultados positivos, permitindo a organização reter e 

manter os ganhos resultantes de conquistas revolucionárias. (JOLAYEMI, 2008) 

 

Redi (2003) considera o Hoshin Kanri um sistema valioso de planejamento e 

desdobramento da estratégia pouco explorado no ocidente. Para a autora o Hoshin 

Kanri “garante que os indicadores escolhidos no nível estratégico tenham 
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abrangência e disseminação nos níveis tático e operacional” (REDI, 2003, p.55). 

Para Soltero (2007) um problema do Hoshin Kanri é a utilização do método apenas 

para implantação do sistema da Produção Enxuta, não sendo utilizado para 

implementação da estratégia, O autor ressalta que a essência do Hoshin Kanri é 

fornecer os meios para a realização do planejamento estratégico.  

 

2.2.2 Modelo 2 – Hambrick e Cannella (1989) 

  

O Modelo de Hambrick e Cannella (1989) foi selecionado para esta pesquisa 

porque trabalha com o alinhamento da estratégia integrado aos processos de 

formulação e implementação. Neste modelo a separação entre a formulação e a 

implementação é tênue, pois os critérios importantes da execução são tratados no 

momento de definição da estratégia.  

Esse modelo foi criado por Hambrick e Cannella (1989) porque acreditavam 

que um dos problemas para a transformação da estratégia em sucesso competitivo 

concreto seria a falta de um quadro teórico para orientar os executivos. Os autores 

entendem que o problema não está na definição da estratégia porque para essa 

atividade há diversas ferramentas a disposição do estrategista (BARBOSA; 

DRUMMOND, 2008). Nesse contexto, e com a visão de que a implementação deve 

ser considerada na formulação da estratégia desenvolveram um modelo (Figura 2) 

composto de três etapas a serem conduzidas pelo estrategista (PRIETO; 

CARVALHO, 2009): (i) fundamentação preliminar; (ii) alavancas de implementação; 

e (iii) vendendo a estratégia. 
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Figura 2 - Modelo de implementação da estratégia de Hambrick e Cannella (1989) 

 

Fonte: Adaptado de Hambrick e Canella (1989) 

 

Etapa (i) Fundamentação preliminar 

A primeira etapa denominada fundamentação preliminar é subdividida em 

duas atividades: amplitude de entradas e tratamento cuidadoso dos obstáculos de 

implementação. A amplitude de entrada corresponde à atividade de envolvimento 

das pessoas no desenvolvimento da estratégia. Envolver as pessoas com a 

estratégia é considerada pelos autores uma ação eficaz e de simples aplicação, 

Hambrick e Cannella (1989, p.280) afirmam que “a execução é dependente do 

processo que é utilizado para a formulação” por esta razão envolver as pessoas na 

concepção da nova estratégia as deixa mais receptiva para a implementação.  

A segunda atividade da etapa de fundamentação preliminar - tratamento dos 

obstáculos à execução da estratégia – é baseada na visão de Hambrick e Cannella 

(1989) de que um conjunto de obstáculos conhecidos e negligenciados evitarão o 

desenvolvimento da estratégia. Os autores definem três categorias de obstáculos 

que devem ser analisados e cuidados para não interferirem durante a 

implementação:  

 Obstáculos internos: configuração de recursos internos – exemplo: 

recursos físicos, humanos, sistemas, procedimentos;  

 Obstáculos externos: obstáculos presentes no ambiente externo 

econômico e tecnológico – exemplo: fornecedores, distribuidores, 

stakeholders;  

 Empresa controladora: interferências e/ou perda de apoio da empresa 

controladora.  
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Na visão de Hambrick e Cannella (1989) após a definição das entradas, 

definição da nova estratégia e avaliação dos obstáculos à execução a organização 

está pronta para alavancar a implementação.  

Etapa (ii) Alavancas de implementação 

Esta segunda etapa é subdividida em cinco alavancas: o comprometimento 

de recursos; programas de subunidades; estrutura; recompensas; e pessoas. Cada 

alavanca define as ações a serem tomadas pelo executivo para implementar a nova 

estratégia, essas ações são apresentadas no Quadro 6. Para Hambrick e Cannella 

(1989) as alavancas são extremamente relevantes nesse processo, os autores 

afirmam que na implementação eficaz as cinco alavancas são utilizadas nos três 

primeiros meses do processo de execução, e pelo menos uma é alterada 

significativamente. 

 

Quadro 6 - Ações para alavancas do modelo de implementação de Hambrick e Canella (1989) 

Alavancas Ação 

O comprometimento de recursos 
Definir e alocar os recursos para cada área, produto ou 

mercado conforme a necessidade demandada pela estratégia 

Programas de subunidades 
Converter a estratégia em planos de ação para as 

subunidades ou áreas da organização. 

Estrutura 
Definir ou redefinir a estrutura organizacional da empresa 

(estrutura hierárquica, comitês executivos) 

Recompensas 
Definir quais comportamentos e resultados devem ser 

recompensados. Definir a estrutura formal e informal de 
recompensas para os resultados alcançados 

Pessoas 
Definir as atitudes, valores e habilidades necessárias para as 
pessoas da organização para implementar a nova estratégia. 

Fonte: Adaptado de Hambrick e Cannella (1989) 

 

Etapa (iii) Vendendo a estratégia 

A terceira etapa do modelo chamada “vendendo a estratégia” ocorre após as 

primeiras ações das alavancas. Os autores explicam que não há necessidade de 

esgotar todas as ações e mudanças das alavancas para começar a última etapa. A 

venda da estratégia deve ocorrer para garantir o apoio de todos para a 

implementação da estratégia, pois sempre haverá resistência às mudanças impostas 

pela nova estratégia. Essa venda deve ocorrer em quatro sentidos: de baixo para 

cima; de cima para baixo; para fora da organização e entre as áreas 

(departamentos).  

A venda da estratégia de baixo para cima representa o engajamento do nível 

corporativo para manter a viabilidade da nova estratégia. O sentido da venda de 

cima para baixo é a busca pelo compromisso dos funcionários com a nova 
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estratégia. O sentido para fora da organização corresponde o envolvimento dos 

stakeholders – fornecedores, parceiros, clientes. O último sentido interdepartamental 

compreende as diversas áreas e/ou outras unidades de negócio da mesma 

corporação (HAMBRICK; CANELLA, 1989). Essa terceira etapa do modelo foi 

comparada por Okumus (2003) as etapas de comunicação da estratégia presente 

em outros modelos de implementação, porque a etapa denominada vendendo a 

estratégia tem como principal objetivo a difusão da nova estratégia e o entendimento 

dos demais envolvidos das ações estratégicas. Alvim (2010, p.35), também, sinaliza 

a etapa de venda da estratégia como uma atividade de comunicação trabalhada por 

Hambrick e Cannella (1989), considerando este um “elemento de convencimento e 

persuasão dos diversos níveis da organização sobre a importância e viabilidade das 

mudanças”. 

Alvim (2010) e Prieto (2011) consideram importante a participação do líder no 

modelo proposto por Hambrick e Cannella (1989). Todas as etapas deste modelo 

foram definidas para serem executadas pelo principal gestor, líder da organização 

(PRIETO, 2011). Hambrick e Cannella (1989) compreendem que é responsabilidade 

do gestor a identificação dos obstáculos à execução e a atuação de convencimento 

da estratégia dentro e fora da organização para obter as aceitações necessárias e 

alcançar as mudanças pretendidas. A responsabilidade para a implementação da 

estratégia repassada por Hambrick e Cannella (1989) ao gestor é corroborada pelos 

resultados encontrados por Beer e Eisenstat (2000) em sua pesquisa sobre os 

problemas na implementação das estratégias. Entre os seis problemas identificados 

por Beer e Eisenstat (2000), três são relacionados às habilidades e postura do 

gestor: estilo de gestão sênior top-down ou laissez-faire;  uma equipe de gestão 

sênior ineficaz; habilidade inadequada de liderança e desenvolvimento. 

 

2.2.3 Modelo 3 – Hrebiniak (2006) 

 

O modelo de Hrebiniak (2006) é composto de cinco etapas: (i) estratégia 

corporativa; (ii) integração / estrutura corporativa; (iii) estratégia de negócio e 

objetivos operacionais de curto prazo; (iv) integração / estrutura de negócio; e (v) 

incentivos e controle. O modelo elaborado por Hrebiniak (2006) não apresenta 

etapas sequenciais lineares como os demais modelos estudados, conforme 
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apresentado na Figura 3. As etapas desse modelo são interligadas por setas que 

representam os impactos entre as mesmas.  

Optou-se pela análise do modelo de Hrebiniak (2006) nesta pesquisa devido à 

ênfase dada ao alinhamento interno da estratégia. O autor trabalha o alinhamento 

em dois momentos: integração da estratégia corporativa com a estrutura e 

integração da estratégia de negócio com sua estrutura. Este modelo atende as 

necessidades de grandes corporações, que precisam alinhar sua estratégia entre 

unidades fisicamente distantes.  

 
Figura 3 – Modelo de Hrebiniak (2006) - executando a estratégia: principais ações e decisões 

Estratégia 

corporativa
Integração /

estrutura 

corporativa 

Estratégia de 

negócio e objetivos 

operacionais de 

curto prazo 

Incentivos e 

controles

Integração / 

estrutura de 

negócios 

1

2

3

3

2

4

4

 
Fonte: Adaptado de Hrebiniak, 2006 

 

Etapa (i) Estratégia corporativa 

O modelo para execução bem-sucedida de Hrebiniak (2006) é apresentado 

com início na Estratégia Corporativa. Para Hrebiniak (2006) uma estratégia 

corporativa bem formulada é imprescindível para o sucesso da implementação. Uma 

estratégia pobre diminui a capacidade de alcance dos objetivos traçados. 

(HREBINIAK, 2008). O autor ressalta a importância de uma estratégia clara e 

consistente para permitir a execução, explicando que a estratégia mal formulada 

pode inclusive comprometer os recursos necessários para a execução.  

O autor explica que não tem a pretensão de descrever como as estratégias 

devem ser formuladas, não apresenta metodologias para sua concepção. 
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Entretanto, destaca os trabalhos de Michael Porter sobre forças competitivas e 

estratégias genéricas. Para Hrebiniak (2008) independentemente do posicionamento 

estratégico escolhido pela empresa, a estratégia deve ser bem elaborada e ser 

coerente com os recursos e ambientes da organização. 

Etapa (ii) Integração / estrutura corporativa 

Com a estratégia definida faz-se necessário integrar a estrutura corporativa 

para executar o planejamento. Hrebiniak (2006, p.60) resumiu da seguinte forma a 

integração da estrutura no modelo: 

 

A estratégia corporativa afeta a escolha da estrutura organizacional. 
Alternativamente, a estrutura organizacional é importante para a execução da 
estratégia corporativa. Para executar a estratégia de forma eficaz, os 
gerentes devem tomar decisões inteligentes sobre a estrutura e desenvolver 
métodos ou processos para alcançar a integração necessária das unidades 
estruturais. 

 

Etapa (iii) Estratégia de negócio e objetivos operacionais de curto prazo 

O autor esclarece que a estratégia de negócio é importante porque ajuda a 

obter a vantagem competitiva e lucratividade do negócio e da organização 

(HREBINIAK, 2006). Nesta etapa, a estratégia de negócio precisa ser traduzida e 

desdobrada em objetivos operacionais de curto prazo. Para o autor “esta tradução é 

parte integrante e vital do processo de execução” (HREBINIAK, 2008, p.4). Hrebiniak 

(2008) explica que não é possível monitorar a estratégia sem essas definições de 

curto prazo, os objetivos operacionais de curto prazo devem refletir os objetivos 

estratégicos de longo prazo para que o desempenho seja monitorado. Para que 

esse desdobramento das estratégias em objetivos de curto prazo se realize 

Hrebiniak (2006) cita o Balanced Scorecard (BSC) como uma possível ferramenta a 

ser utilizada pelas organizações. Além dos objetivos estratégicos, Hrebiniak (2006) 

estabelece como necessário um plano de ação claro detalhando os passos da 

execução da estratégia para minimizar o surgimento de iniciativas conflitantes 

durante a execução (ALVIM, 2010).  

Etapa (iv) Integração / estrutura de negócio 

Assim como é necessário integrar a estrutura com a estratégia corporativa, 

faz-se necessário integrar a estrutura com a estratégia de negócio. Neste segundo 

caso, a principal diferença é que a própria estratégia de negócio afeta essa segunda 

integração, gerando demandas para a estratégia. Nessa etapa, o autor relata como 
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obstáculo à integração a dispersão geográfica das organizações, pois a 

comunicação e transferência de conhecimentos necessários para que a estratégia 

seja executada corretamente é dificultada pela distância física das unidades de 

negócios (HREBINIAK, 2006).  

Etapa (v) Incentivos e controle 

A última etapa do modelo de Hrebiniak (2006) é a definição de incentivos e 

formas de controle da estratégia. O autor incluiu na mesma etapa o incentivo e o 

controle porque acredita que o primeiro “motiva o desempenho” e o segundo 

“fornece o feedback para saber se o resultado desejado está sendo alcançado” 

(HREBINIAK, 2006, p.70). Os incentivos pregados por Hrebiniak (2006) são tanto 

utilitários – salário, bônus, promoção – quanto incentivos psicológicos – autonomia, 

identificação com o trabalho, reconhecimento. Para o autor os incentivos servem 

para recompensar as coisas certas realizadas pelas pessoas na organização, deve-

se cuidar para que os incentivos não gerem efeito contrário desmotivando ou 

penalizando as pessoas. O controle proposto por Hrebiniak (2006) corresponde ao 

acompanhamento dos resultados alcançados para os objetivos de curto e longo 

prazo. Por isso, os objetivos devem ser mensuráveis para permitir a comparação 

entre o resultado desejado e o realizado, “os sistemas de controle provêem às 

organizações a realimentação necessária para permitir os mecanismos de correção, 

facilitando o aprendizado e a mudança” (ALVIM, 2010, p. 36).  

Além das etapas descritas acima, Hrebiniak (2006) aborda a importância da 

gestão da mudança para a implementação das estratégias planejadas e a atenção 

ao poder nas organizações. Para o autor, todo o processo de formulação e 

implementação da estratégia é influenciado pelo poder que as pessoas envolvidas 

têm sobre a organização, uma estratégia que afete essa estrutura de poder terá 

pouca chance de obter sucesso (ALVIM, 2010). 

 

2.2.4 Modelo 4 – Kaplan e Norton (2008) 

 

Kaplan e Norton (2008) trabalham com o conceito de execução da estratégia. 

Esses autores denominam de Execução Premium o sistema gerencial criado para 

ligar o planejamento e formulação da estratégia à execução operacional (KAPLAN, 

NORTON, 2008). Kaplan e Norton (2008) apresentam esse modelo como uma 

evolução dos seus trabalhos anteriores, o qual iniciou com a criação do sistema de 
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medição Balanced Scorecard (BSC). A importância e utilização do BSC, considerado 

o sistema de medição mais difundido no mundo (TEZZA; BORNIA; VEY, 2010) torna 

relevante à pesquisa desse modelo.   

Nesse sistema gerencial a formulação e execução da estratégia são 

trabalhadas com uma visão integrada, conforme apresentado na Figura 4. O modelo 

é composto de seis etapas: desenvolver a estratégia; planejar a estratégia; alinhar a 

organização; planejar a operação; monitorar e aprender; e testar e adaptar. 

 

Figura 4 - Modelo de Kaplan e Norton (2008) - sistema gerencial: vínculo entre a estratégia e a 
operação 

Desenvolver a Estratégia

- Missão, valores, visão

- Análise estratégica

- Formulação da estratégia

Planejar a Estratégia

- Mapas estratégicos / temas 

estratégicos

- Indicadores/metas

- Portfólio de iniciativas

- Funding/STRATEX

Alinhar a organização

- Unidade de negócio

- Unidade de apoio

- Empregados

Planejar a operação

- Melhoria dos processos chaves

- Planejamento das vendas

- Plano de alocação de recursos

- Orçamentação

Testar e Adaptar

- Análise da lucratividade

- Correlações estratégicas

- Estratégias emergentes

Monitorar e Aprender

- Avaliações da estratégia

- Avaliações operacionais

Execução

Processos
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- Mapa estratégico

- Balanced Scorecard
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- Necessidade de recursos

- Orçamentos

Plano Operacional

Resultados
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12

3
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6

 

Fonte: Kaplan, Norton, 2008, p.8 

 

Etapa (i) Desenvolver a estratégia 

Nesse sistema integrado a primeira etapa é desenvolver a estratégia. Para 

essa etapa os autores determinam aos executivos a necessidade de esclarecer a 

missão, valores e visão para a organização, além de conduzirem as análises 

estratégicas dos ambientes externo e interno e por fim formular a estratégia para o 

período. A missão descreve o propósito da organização, informando a todos o 

objetivo geral da empresa, os valores expõem as atitudes e comportamentos que 

norteiam as ações, e a visão apresenta as aspirações da organização (KAPLAN; 
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NORTON, 2008). As três declarações são consideradas por Kaplan e Norton (2008) 

como definições estratégicas estáveis num período de três a cinco anos, no entanto 

os autores ressaltam a importância da revisão e confirmação anual da missão, 

valores e visão. Entendem que a revisão periódica serve para reafirmar e lembrar 

aos executivos os fundamentos da organização. 

Etapa (ii) Planejar a estratégia 

A segunda etapa do modelo ainda compreende o processo de formulação, 

Kaplan e Norton (2008) denominaram o estágio como planejar a estratégia. Esse 

planejamento consiste na definição dos mapas estratégicos, o desenvolvimento do 

Balanced Scorecard e elaboração do orçamento empresarial que orientará a 

alocação de recursos. O Balanced Scorecard (BSC) utilizado no modelo de Kaplan e 

Norton (2008) foi desenvolvido pelos próprios autores em 1992 com o objetivo de 

consolidar a visão e estratégia da organização em um mapa contendo objetivos e 

medidas de desempenho, organizado em diferentes perspectivas (KALLAS; 

COUTINHO, 2005).  

Ao desenvolver o mapa estratégico os executivos precisam definir as metas 

para os indicadores escolhidos, essa escolha é entendida por Kaplan e Norton 

(2008) como um grande desafio para os gestores, porque precisam transformar as 

metas esperadas nos níveis mais altos, por exemplo, pelos acionistas, em metas 

consistentes com a execução dos processos. Para os autores a definição das metas 

ainda é algo arbitrário, somente com a experiência adquirida com a utilização dos 

indicadores é que a organização compreende seus processos e melhora a definição 

de suas metas.  

Os autores focam, ainda, a importância de orçamento anual para o 

desenvolvimento da estratégia. Entretanto, esse orçamento desejado por Kaplan e 

Norton (2008) não deve ser o mesmo orçamento anual utilizado para controle 

gerencial. Kaplan e Norton (2008) afirmam que o sucesso da estratégia fica 

comprometido se as iniciativas forem financiadas pelos recursos oriundos do 

orçamento. Dessa forma, é necessária a disponibilização de recursos específicos 

para a execução das iniciativas estratégicas.  

Etapa (iii) Alinhar a organização 

A terceira etapa do sistema de Kaplan e Norton (2008) ocorre com a 

estratégia já definida e formulada. Essa etapa é nomeada: alinhar a organização 

com a estratégia. A etapa de alinhamento proposta pelos autores compreende a 
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atividade entre os processos de formulação e implementação. Esse alinhamento 

corresponde à integração da estratégia corporativa com as estratégias das unidades 

de negócios e unidades funcionais. Os autores inserem como última instância do 

alinhamento o envolvimento dos funcionários com a estratégia, pois eles são os 

responsáveis pela ligação do dia a dia da operação à estratégia definida. Kaplan e 

Norton (2008) explicam que funcionários que não conhecem ou compreendem a 

estratégia não são capazes de ajudar na implementação da mesma.  

Esse alinhamento é, também, chamado pelos autores de desdobramento da 

estratégia.  Schwarz, Amiden e Pinho (2005) afirmam que as organizações que 

obtiveram sucesso na implementação das estratégias utilizaram o desdobramento 

como passo crucial do processo. Esses autores explicam que o desdobramento 

permite as pessoas da organização uma reflexão sobre como os processos, as 

áreas e as equipes contribuem ou podem contribuir para o alcance da estratégia.  

Etapa (iv) Planejar a operação 

A etapa planejar as operações corresponde ao alinhamento dos processos às 

prioridades estratégicas. Kaplan e Norton (2008) entendem que essa etapa 

representa a diferenciação do modelo de Execução Premium dos demais, porque o 

planejamento das operações é a ligação entre as estratégias de longo prazo e a 

operação diária. Para os autores a organização deve analisar os processos 

estratégicos e definir os fatores críticos de sucesso e os indicadores desses 

processos para que todos se concentrem na melhoria desses processos. Caiuby e 

Luciano (2005) ressaltam que primeiro as organizações precisam identificar quais os 

processos que são realmente críticos para a estratégia planejada, e depois, analisá-

los para definição do grau de configuração (melhorias) ou transformação (inovação) 

necessário para a execução da estratégia. Para esse planejamento operacional e 

melhoria de processos Kaplan e Norton (2008) ressaltam a importância das 

metodologias de gestão da qualidade.  

Etapa (v) Monitorar e aprender 

Com o alinhamento da organização e o planejamento das operações a 

execução ocorre naturalmente, a próxima etapa descrita pelos autores é monitorar e 

aprender com a estratégia e operações, gerando aprendizado e feedbacks para a 

contínua implementação da estratégia. Os autores defendem a utilização de três 

tipos de reuniões periódicas para monitorar, aprender, agir e adaptar a estratégia: 

reuniões de análise das operações, com foco nos resultados operacionais dos 
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processos que contribuem para o alcance das estratégias; reuniões de análise da 

estratégia com participação dos envolvidos no desenvolvimento da estratégia e os 

donos dos processos, com o objetivo de acompanhamento das iniciativas 

estratégicas; e reuniões de adaptação da estratégia para avaliar se as premissas 

estratégicas continuam validas (KAPLAN; NORTON, 2008). 

Etapa (vi) Testar e adaptar 

Por fim, a etapa testar e adaptar a estratégia fecha o ciclo do sistema de 

gestão integrado. Promove a verificação dos pressupostos estratégicos e serve de 

informações para o novo ciclo de planejamento estratégico e operação. (KAPLAN; 

NORTON, 2008) 

Esse modelo apresentado por Kaplan e Norton (2008) demonstra a 

importância de atuação como um sistema, porque processos descoordenados na 

organização não permitem o alcance da estratégia planejada.  O sucesso da 

estratégia requer processos estruturados, coordenados e integrados (CARDOSO; 

CARVALHAL; LADARIO, 2010).  

 

2.2.5 Comparação dos Modelos de Implementação da Estratégia 

 

O Quadro 7 resume os modelos analisados, atores, etapas e processos de 

gestão estratégica compreendidos em cada modelo, além da definição da presença 

do alinhamento para melhor identificação das semelhanças. 

 

Quadro 7 - Comparação dos modelos de implementação da estratégia 

Modelo 
Autor / ano 

Etapas 
Processos de gestão 

estratégica compreendidos 

Modelo 1 – 
Hoshin Kanri (década 

de 1950) 
 

Não é possível definir 
um autor, corresponde 

uma evolução de 
ideias e conceitos 

Pré-planejamento; 
Declaração da missão; 
Declaração de valores; 
Declaração da visão; 

Planos e metas de longo e médio prazo; 
Plano anual; 

Implementação da política e do 
processo catchball; 

Fundamentos de integração, 
implementação, gestão diária / controle 

diário e negócios; 
Revisão; 

Padronização. 

Formulação e implementação 
Alinhamento: Presente como 
uma atividade - o catchball 

Modelo 2 - Hambrick e 
Cannella (1989) 

Fundamentação preliminar; 
Alavancas de implementação; 

Vendendo a estratégia 

Formulação e implementação 
Alinhamento: Presente como 
uma atividade na etapa de 
formulação da estratégia. 
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Modelo 
Autor / ano 

Etapas 
Processos de gestão 

estratégica compreendidos 

Modelo 3 - Hrebiniak 
(2006) 

Estratégia corporativa; 
Integração estrutura corporativa; 
Estratégia de negócio e objetivos 

operacionais de curto prazo; 
Integração estrutura de negócio; 

Incentivos e controles. 

Formulação e implementação 
Alinhamento: Presente como 

etapa, aparecendo duas vezes 
na integração da estrutura 

corporativa e na estrutura de 
negócio 

Modelo 4 - Kaplan e 
Norton (2008) 

Desenvolver a estratégia; 
Planejar a estratégia 

Alinhar a organização; 
Planejar operações; 

Monitorar e aprender; 
Testar e adaptar. 

Formulação e implementação 
Alinhamento: presente como 

uma etapa que interliga a 
formulação à execução. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos modelos apresentados 

 

Os modelos apresentados trabalham com os processos de formulação e 

implementação.  No entanto, o modelo 2 de Hambrick e Cannella (1989) difere-se de 

outros modelos de execução por considerar a formulação e a implementação 

processos conjuntos, não havendo separação entre os mesmos (PRIETO; 

CARVALHO; FISCHMANN, 2009). Os demais modelos expõem etapas distintas da 

formulação e da implementação. A característica desse modelo de Hambrick e 

Cannella (1989) de ter como ponto de partida a formulação da estratégia (OKUMUS, 

2003; BARBOSA; DRUMMOND, 2008) identificando, analisando e tratando os 

obstáculos ainda na etapa inicial demonstra pró-atividade do modelo na revisão das 

barreiras à implementação (PRIETO; CARVALHO; FISCHMANN, 2009). 

Outra similaridade dos modelos é a presença de etapas que devem ser 

executadas em sequência para o alcance dos resultados esperados. Neste aspecto, 

também, há divergência no modelo 2 de Hambrick e Cannella (1989), Okumus 

(2003) explica que esse modelo é simples por apenas listar os fatores de 

implementação, diferente de outros modelos os quais detalham passo-a-passo as 

atividades para a execução. O modelo 3 de Hrebiniak (2006) difere-se um pouco dos 

modelos 1 e 4, porque suas atividades não apresentam sequencia fixa, algumas 

etapas podem inclusive ocorrerem em paralelo similar ao que ocorre no modelo 2 de 

Hambrick e Cannella (1989). Além disso, o modelo 3 de Hrebiniak (2006) é menos 

prescritivo que os demais, o autor relata atividades importantes, no entanto não 

define como elas devem ser executadas. Já os modelos do Hoshin Kanri e Kaplan e 

Norton (2008) apresentam etapas sequenciadas, onde a etapa anterior deve ser 

concluída para a realização da próxima. 
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A terceira semelhança dos modelos corresponde à presença do alinhamento 

estratégico. Apesar de todos analisarem o processo de alinhamento, os modelos 

incluem essa atividade em fases distintas. No modelo do Hoshin Kanri o alinhamento 

aparece na etapa de implementação, como uma atividade importante para o 

sucesso da execução. Já nos modelos de Kaplan e Norton (2008) e Hrebiniak (2006) 

o alinhamento ocorre entre a formulação e a implementação. No modelo de Kaplan e 

Norton (2008) o alinhamento é executado por meio do Balanced Scorecard. Prieto, 

Carvalho e Fischmann, (2009, p.323) explicam que a “proposta do BSC é disseminar 

o conhecimento a respeito da estratégia por todos os níveis e áreas da organização 

por meio do mapa estratégico”. No modelo 1 o alinhamento é trabalhado com a 

aplicação do catchball, considerado por alguns autores como o grande diferencial do 

Hoshin Kanri (REDI, 2003). Por fim, no modelo 2 de Hambrick e Cannella (1989), 

apresenta o alinhamento interno na fase inicial de formulação da estratégia.  

Os modelos do Hoshin Kanri e Kaplan e Norton (2008) apresentam 

semelhanças nas atividades requeridas para a formulação da estratégia. Ambos 

solicitam a definição de missão, valores e visão; além de avaliações da situação da 

empresa no ambiente externo e interno. A avaliação dos ambientes também é 

requerida no modelo de Hambrick e Cannella (1989), sendo esse abrangente porque 

considera inclusive a avaliação da implementação. As análises de ambientes 

consideradas etapas importantes para os três modelos citados – Hambrick e 

Cannella (1989), Hoshin Kanri, Kaplan e Norton (2008) – está em acordo com 

apontamentos na literatura que ressaltam a importância do conhecimento e 

alinhamento entre a organização e seu meio ambiente. Autores como De Wit e 

Meyer (2005), e Sheppard e Chowdhury (2005) destacam o fracasso de 

organizações quando há desalinhamento entre a estratégia e ambiente externo, 

Sheppard e Chowdhury (2005) apontam o desalinhamento como uma das quatro 

causas de insucesso das empresas e estratégias.  

Os modelos, exceto o de Hambrick e Cannella (1989), definem como etapa o 

desdobramento da estratégia em planos operacionais de curto prazo. Kaplan e 

Norton (2008) identificaram essa atividade como o diferencial do modelo, no entanto 

os demais modelos também abordam com relevância os planos operacionais para o 

sucesso da estratégia.  

Os modelos do Hoshin Kanri e Kaplan e Norton (2008) definem como 

atividades finais dos seus modelos o monitoramento da implementação, para 
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feedback à estratégia e adequação aos possíveis desvios. O Hoshin Kanri 

estabelece ainda a padronização das ações ou processos que alcançaram os 

objetivos esperados.  

Na comparação dos quatro modelos apresentados verificam-se mais 

semelhanças do que diferenças entre eles, principalmente porque todos trabalham 

com o alinhamento estratégico como um requisito para a implementação.  

 

2.3 Alinhamento Estratégico 

 

Apesar de não haver um conceito formal sobre alinhamento, há na literatura o 

entendimento do conceito como o ajuste da estratégia a elementos organizacionais 

ou ambientais (BARROS, 2007). Henderson e Venkatraman (1991, p.73) explicam 

que o alinhamento atua nas “escolhas de posicionamento da empresa no mercado 

externo, bem como na decisão da melhor estrutura interna para executar essa 

estratégia de posicionamento”. O alinhamento permite a organização aumentar a 

sua vantagem competitiva, porque ajusta os elementos - os recursos, os negócios e 

as organizações – da estratégia para impulsionar as habilidades e capacidades da 

empresa (COLLIS; MONTGOMERY, 1998). Semler (1997, p.23) entende o 

alinhamento como uma “medida da distância relativa entre os vários elementos 

ideais e reais da vida organizacional”, explica essa medida como um grau de 

correlação entre a estratégia e elementos organizacionais.  

Outro sinônimo encontrado para alinhamento na literatura é congruência. 

Esse conceito é precursor do alinhamento (SEMLER, 1997), foi utilizado por Nadler 

e Tushman (1980) quando desenvolveram um modelo para diagnóstico do 

comportamento organizacional. Nesse trabalho, os autores ressaltam a importância 

do alinhamento como um componente para as análises das organizações e a 

eficácia das estratégias quando há congruência entre os componentes 

organizacionais:  

 

A dinâmica básica da congruência vê a organização como mais eficaz 
quando suas peças se encaixam. Se considerarmos ainda a estratégia, esta 
visão se expande para incluir o ajuste entre a organização e seu ambiente 
maior, isto é, uma organização é mais eficaz quando sua estratégia é 
consistente com seu ambiente e quando os componentes organizacionais são 
congruentes com as tarefas necessárias para implementar essa estratégia. 
(NADLER, TUSHMAN, 1980, p. 45) 
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É importante destacar que o alinhamento precisa ser um processo contínuo 

de adaptação e mudança, e não um evento estático (HENDERSON; 

VENKATRAMAN, 1999), pois o ambiente onde as organizações estão inseridas 

altera-se continuamente exigindo das mesmas adaptações estratégicas e 

consequentemente um novo ajuste (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1999; 

KAPLAN; NORTON, 2006). Devido ao ambiente externo, empresas que estão 

alinhadas podem rapidamente tornarem-se desalinhadas (KAPLAN; NORTON, 

2006). Esse processo tem que permitir a readaptação das estratégias em casos de 

mudanças, não deve ser engessado para não dificultar o realinhamento quando 

necessário.  

Kaplan e Norton (2006) corroboram com a visão de Henderson e 

Venkatraman (1999), no tratamento do alinhamento como um processo. Salientam a 

importância do alinhamento ao afirmarem que esse processo deve fazer parte do 

ciclo anual de gerenciamento, assim como o orçamento empresarial. Os autores 

propõem oito pontos de verificação do alinhamento para serem incluídos no 

processo de planejamento anual das organizações, apresentados no Quadro 8. Para 

Kaplan e Norton (2006) esses pontos permitem as organizações medirem e 

gerenciarem o grau de alinhamento de suas estratégias. 

 

Quadro 8 - Oito pontos de verificação do alinhamento  

Pontos de verificação do 
alinhamento 

Aplicação dos pontos de alinhamento 

1. Proposta de valor da 
organização 

A corporação define as diretrizes para a elaboração das 
estratégias nos níveis mais baixos da organização. 

2. Alinhamento do conselho de 
administração e acionistas 

O conselho de administração analisa, aprova e monitora a 
estratégia corporativa. 

3. Do corporativo para as 
unidades de apoio 

A estratégia corporativa é traduzida em políticas e normas que 
serão administradas pelas unidades de apoio. 

4. Do corporativo para as 
unidades de negócio 

As prioridades corporativas são desdobradas em estratégias das 
unidades de negócios 

5. Das unidades de negócios 
para as unidades de apoio 

As prioridades estratégicas das unidades de negócios são 
incorporadas às estratégias das unidades de apoio funcionais. 

6. Das unidades de negócio 
para os clientes 

As prioridades da proposta de valor para o cliente são 
comunicadas aos clientes-alvo, refletindo-se nos mecanismos 

específicos de feedback e mensuração referentes a estes 
clientes. 

7. Das unidades de apoio dos 
negócios para os fornecedores 

e outros parceiros externos 

As prioridades compartilhadas entre fornecedores, provedores 
terceirizados e parceiros se incorporam às estratégias das 

unidades de negócio. 

8. Apoio corporativo 
As estratégias das unidades locais de apoio dos negócios se 

refletem nas prioridades da unidade de apoio corporativa. 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2006 p.17,18) 
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Como o alinhamento é um assunto de extrema relevância à gestão 

estratégica, ocupa uma área central no campo da estratégia (VENKATRAMAN; 

CAMILLUS, 1984), e está presente nas diversas relações entre estratégia - 

estrutura, estratégia - ambiente externo, estratégia - estilos de liderança, estratégia – 

processos internos, estratégia – recursos, entre outros. Nestas diversas relações 

estudadas, o alinhamento é visto como um fator gerador de diferencial estratégico às 

organizações, conduzindo-as para o alcance das estratégias com um melhor 

desempenho econômico (performance) ou vantagem competitiva no mercado de 

atuação.  

Autores como Henderson e Venkatraman (1999) acreditam que alinhamento 

estratégico pode ser responsável pelo alcance de desempenho econômico positivo. 

Costa, Rola e Azevedo (2009) corroboram com esse pensamento quando afirmam 

que o alinhamento é o diferencial das organizações na busca da solidez e 

lucratividade. Já Homburg, Krohmer e Workman (1999) verificaram ser positiva a 

relação alinhamento – desempenho apenas em empresas que utilizam a estratégia 

de diferenciação, na pesquisa realizada por esses autores as empresas que 

utilizavam a estratégia de baixo custo não demonstraram melhoria no desempenho 

devido ao alinhamento. Com isso, constata-se que ainda não há consenso nos 

resultados da influência do alinhamento no desempenho, como exemplo cita-se a 

pesquisa de West e Schwenk (1996). Esses autores partiram da hipótese: “haverá 

um relação positiva entre o consenso estratégico e performance” (WEST, 

SCHWENK, 1996, p.572), entretanto os resultados encontrados não suportaram a 

hipótese. Para Borella (2009) a dificuldade de algumas pesquisas em encontrar 

resultado positivo do alinhamento ao desempenho das empresas é uma limitação 

dos estudos empíricos. Para a autora os estudos não conseguem mensurar esse 

resultado porque os efeitos positivos evoluem ao longo do tempo. 

Algumas críticas ao alinhamento estratégico fazem referência à restrição da 

capacidade de adaptação às mudanças ambientais. Para os críticos uma empresa 

altamente alinhada pode continuar com as suas estratégias, mesmo quando o 

ambiente exige outra postura estratégica (Baker et al, 2011). Kathuria, Joshi e Porth 

(2007) comentaram que empresas nas quais o alinhamento é repleto de 

componentes fortemente interligados possuem problemas com a adaptação aos 

ambientes dinâmicos. 
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Pongatichat e Johnston (2008) conduziram uma pesquisa no Reino Unido que 

contraria a literatura sobre alinhamento ao estudarem os benefícios de um 

desalinhamento entre a estratégia e as medidas de desempenho. Nesse estudo os 

gestores pesquisados confirmaram a importância do alinhamento da estratégia com 

o sistema de medição de desempenho, entretanto, também, encontram benefícios 

potenciais e reais no desalinhamento de alguns indicadores com a estratégia. 

Pongatichat e Johnston (2008 p.217) identificaram os possíveis benefícios do 

desalinhamento como capacidade de: 

 Demonstrar o desempenho em relação a outros requisitos que não estão 

incluídos nos objetivos estratégicos; 

 Lidar com as exigências de outros interessados;  

 Aprender, desenvolver e aperfeiçoar as atividades operacionais;  

 Responder às mudanças na estratégia; 

 Continuar a ser relevante para as necessidades operacionais da organização;  

 Medir, gerenciar e controlar o desempenho operacional; 

 Reforçar as perspectivas de promoção pessoal, justificam o desempenho;  

 Adquirir recursos adicionais.  

 

Pongatichat e Johnston (2008) ressaltam que o objetivo da pesquisa não é 

contrariar ou deteriorar os benefícios do alinhamento. Apenas apresentam o 

desalinhamento como um fenômeno natural resultante tanto de contínuas, 

frequentes ou ocasionais mudanças no ambiente externo e interno. 

Tanto nos estudos citados, quanto na literatura sobre o tema há distinção nos 

momentos em que ocorre ou deve ocorrer o alinhamento. Venkatraman e Camillus 

(1984) identificaram seis diferentes escolas que estudam o tema, o Quadro 9 

apresenta a relação de escolas conforme o foco do alinhamento. Esses diferentes 

contextos em que o assunto é estudado demonstram a dificuldade em identificar um 

conceito único. Há também, diversidade nos tipos específicos de alinhamento, 

diversos estudos apresentam o alinhamento da estratégia com recursos ou áreas 

específicas das organizações, como exemplo, os estudos sobre alinhamento 

estratégico e Tecnologia da Informação – exemplos: Henderson e Venkatraman 

(1991, 1999); Baker et al (2011) - alinhamento estratégico e recursos humanos – 
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exemplos: Semler (1997); Nogueira e Moreira (1998); Fleury e Fleury (2004) - 

alinhamento estratégico e marketing – exemplo: Strahle et al (1996). 

 
Quadro 9 - Foco das escolas do alinhamento proposto por Venkatraman e Camillus (1984) 

Foco das escolas Escolas do alinhamento 

Alinhamento no âmbito externo 
Escola de formulação da estratégia 

Escola de rede estratégica interorganizacional 

Alinhamento no domínio interno 
Escola de implementação da estratégia 

Escola de escolha estratégica 

Alinhamento integrado (interno e externo) 
Escola de integração formulação - implementação 

Escola de abrangência Gestalt 

Fonte: Adaptado de Venkatraman e Camillus (1984) 

 

O alinhamento no contexto externo, ou simplesmente “alinhamento externo”, 

consiste no ajuste da estratégia organizacional ao ambiente competitivo (PRIETO, 

2011), Venkatraman e Camillus (1984) afirmam que o ajuste aos elementos externos 

é o foco primário do alinhamento, correspondendo a “essência do processo de 

gestão estratégica” (STEPANOVICH; MUELLER, 2002, p. 149). Esse alinhamento é 

realizado na etapa de formulação das estratégias, nessa fase, os gestores alinham 

as intenções estratégicas da organização as necessidades ou exigências do 

ambiente externo, visando à definição de estratégias coerentes ao mercado de 

atuação para o alcance de vantagens competitivas. Stepanovich e Mueller (2002) 

citam a aplicação da matriz SWOT – identificação das forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças – durante o planejamento estratégico como um modelo 

essencial para o alinhamento externo. As empresas ao utilizarem essa metodologia, 

avaliam a situação e tendências do ambiente externo e interno para definirem suas 

estratégias.  

O segundo contexto de alinhamento estudado: o interno, ocorre na etapa de 

implementação da estratégia. Neste momento o foco são as variáveis internas, a 

estrutura, sistema de gestão e a cultura organizacional (VENKATRAMAN; 

CAMILLUS, 1984). Segundo Beer e Eisenstat (2000) atualmente as empresas 

reconhecem que para serem competitivas, depois de desenvolver uma boa 

estratégia, precisam realinhar internamente a estrutura, sistemas, comportamento da 

liderança, políticas de gestão de pessoas, cultura, valores e processos de gestão à 

estratégia escolhida. Para Stepanovich e Mueller (2002, p. 147) o alinhamento 

interno refere-se à “mobilização coordenada de recursos internos da empresa na 
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implementação da estratégia”. O objetivo desse alinhamento é a implementação 

eficaz da estratégia definida na etapa de formulação, Prieto e Carvalho (2009, p.320) 

apóiam essa visão ao afirmarem que o “exercício do alinhamento interno deve levar 

à implementação bem sucedida da estratégia”. No entanto, o alinhamento interno é 

menos estudado do que o alinhamento externo, porque o principal foco de estudo 

em estratégia tem sido a fase de formulação estratégica (PRIETO, 2011).  

O conceito de alinhamento interno ainda é subdividido por alguns autores em 

duas dimensões: vertical e horizontal (KATHURIA; JOSHI; PORTH, 2007; PRIETO, 

2011). O alinhamento vertical “refere-se à configuração das estratégias, objetivos, 

planos de ação e decisões através dos vários níveis da organização” (KATHURIA; 

JOSHI; PORTH, 2007).  Isto é, os níveis corporativos, de negócio e funcional devem 

ser alinhados de cima para baixo para garantir a sinergia entre as diferentes 

unidades de negócio e a estratégia corporativa. Essa visão de alinhamento é 

utilizada por Kaplan e Norton (2008) quando sugerem que o mapa estratégico 

corporativo deve ser desdobrado em mapas estratégicos das unidades de negócio, e 

as unidades de apoio devem compreender as estratégias corporativas e das 

unidades de negócio, para criarem seu mapa estratégico alinhado aos dois níveis 

estratégicos anteriores.  

O alinhamento horizontal alinha os processos entre as funções e dentro das 

funções, “requerendo cambio e cooperação entre as várias atividades funcionais” 

(KATHURIA; JOSHI; PORTH, 2007). Esse alinhamento é realizado quando as 

unidades no mesmo nível alinham suas estratégias. Assim, na dimensão horizontal o 

alinhamento das estratégias entre as diferentes unidades de negócio permite a 

estratégia corporativa ser maior do que a soma das estratégias individuais das 

unidades. Ou, ainda, o alinhamento das estratégias entre as diferentes unidades de 

apoios – marketing, recursos humanos, tecnologia da informação, entre outros – 

auxiliam o alcance das demais estratégias (corporativas e das unidades de apoio).   

Para a análise e melhor avaliação do processo de alinhamento, tanto interno 

como externo, Semler (1997) define seis aspectos distintos e interligados.  O autor 

explica que esses aspectos pertencem a um conceito amplo de alinhamento. Os seis 

aspectos são separados em quatro grupos: estrutural, cultural, desempenho e 

ambiente, conforme apresentado no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Variáveis que refletem os aspectos do alinhamento 

Grupo Aspecto Variáveis que refletem os aspectos 

Estrutural 
Processo Metas – táticas – processo - subprocesso 

Sistema de recompensa Metas dos sistemas de recompensa 

Cultural 
Valores Valores - metas 

Normas Normas táticas 

Desempenho Desempenho Metas de desempenho 

Ambiente Meio-ambiente Ambiente - metas 

Fonte: Adaptado de Semler (1997, p.34) 

 

Grupo: Estrutural / Aspecto: Processo 

O aspecto processo definido por Semler (1997) representa o grupo Estrutural. 

O alinhamento dos objetivos nos diferentes níveis de atividade dentro da estrutura 

organizacional cria uma cascata racional de metas nos processos e subprocessos 

da organização (SEMLER, 1997).  O resultado de um processo contribui para o 

alcance das metas dos demais processos relacionados. Cordeiro (2005, p.88) 

também especifica a importância do desdobramento dos objetivos estratégico da 

empresa em objetivos operacionais para garantir o alinhamento dos processos:  

 
O nível de desempenho funcional deve estar adequado ao nível de 
desempenho global da organização, ou seja, os objetivos funcionais devem 
ser tais que, quando alcançados, signifiquem o alcance dos macro-objetivos 
organizacionais, sejam eles de sociedade, sistemas, produção ou produto. 

 

A identificação dos processos mais críticos para a organização e a 

concentração de esforços para tornar esses processos os mais eficientes possíveis 

é uma das praticas essenciais nas organizações mais bem sucedidas estudadas por 

Nohria, Joyce e Roberson (2003) ao longo de dez anos. Os autores perceberam 

nessas empresas o entendimento de que não é possível ser excelente em todos os 

processos, o importante é ter clareza na expectativa dos clientes e definir as normas 

para execução dos processos chaves. Xu, Cavusgil e White (2006) reforçam a 

necessidade de alinhamento da estratégia com os processos e a estrutura para 

alcançar vantagem competitiva na implementação. 

Grupo: Estrutural / Aspecto: Sistema de Recompensa 

Já o aspecto sistema recompensa encoraja ou desencoraja comportamentos 

específicos esperados na organização, fazendo com que os objetivos estratégicos e 

metas sejam alcançados (SEMLER, 1997). Para Prieto (2011) um sistema que 

recompense o indivíduo pelos resultados estratégicos alcançados é essencial para a 

eficácia da implementação da estratégia. Ressaltam-se os cuidados que a 
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organização precisa ter na definição de um programa de recompensas. O 

desalinhamento do sistema com a estratégia pode incentivar comportamentos 

indesejados pela empresa (HREBINIAK, 2006). Para não haver descontentamento 

por parte dos indivíduos da organização, o sistema de recompensa precisa ter 

regras claras, transparentes e justas (RICKLI; FERNANDES, 2005).  

Grupo: Cultural / Aspecto: Valores e normas 

Os aspectos culturais - valores e normas – apontados por Semler (1997) 

assim como o sistema de recompensa também sugerem comportamentos para o 

alcance dos objetivos estratégicos. No entanto, os aspectos culturais têm impacto 

mais forte no comportamento real das pessoas. A concordância entre os valores e 

normas com a estratégia gera uma aceitação maior dos objetivos estratégicos 

(SEMLER, 1997).  Este é também o entendimento de Hrebiniak (2006, p.262), o 

autor reforça a importância da cultura para o alcance do desempenho esperado ao 

afirmar que “a cultura reforça certos comportamentos na organização, tais 

comportamentos por sua vez, afetam o desempenho organizacional de maneiras 

essenciais”. O autor explica ainda que a cultura não apenas afeta o desempenho 

como também é a afetada pelo mesmo, sendo a cultura um fator dependente de 

outros fatores na organização.  

Os aspectos culturais são igualmente trabalhados por Bossidy e Charan 

(2005), os quais acreditam que as iniciativas de mudanças na cultura fracassam 

porque não está vinculada a melhoria dos resultados. Os autores definem três ações 

simples para a mudança cultural conectada a estratégia acontecer: definir 

claramente os resultados esperados, discutir com as pessoas da organização como 

os resultados serão alcançados e recompensar os resultados positivos produzidos 

bem como retirar os incentivos dos que não alcançaram o esperado. Deste modo, as 

ações de mudança cultural de Bossidy e Charan (2005) incluem dois aspectos de 

Semler (1997): cultura e recompensas.  

Grupo: Desempenho / Aspecto: Desempenho 

Semler (1997) explica que o aspecto desempenho representa a verificação 

dos primeiros quatro aspectos internos, porque se o comportamento real necessário 

para o alcance dos objetivos estratégicos está alinhado aos processos à 

organização obterá sucesso no desempenho organizacional.  
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Grupo: Ambiente / Aspecto: Meio-ambiente 

Por fim, o aspecto ambiental representa o aspecto externo do alinhamento. 

Esse aspecto reflete adequação da estratégia as demandas do ambiente externo, 

sendo independente dos demais. A organização pode alcançar o alinhamento nos 

cinco primeiros aspectos e ainda não conseguir controlar ou reagir ao ambiente em 

que está inserida (SEMLER, 1997).  
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Neste capítulo é apresentado o método utilizado para o desenvolvimento da 

pesquisa, visando o atendimento dos objetivos propostos. Na primeira parte há o 

delineamento da pesquisa, com a definição da abordagem utilizada. Na sequência 

apresenta-se o método escolhido e as técnicas de coleta de dados, o procedimento 

para análise dos dados, e o alinhamento dos objetivos propostos com a técnica de 

coleta de dados. Por fim, descreve-se o objeto de estudo. 

A organização objeto de estudo dessa pesquisa é apresentada como 

“Empresa Alfa”, devido ao anonimato solicitado. Além disso, os entrevistados são 

tratados pelos cargos que ocupam. 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

A fim de analisar o alinhamento interno no processo estratégico visando à 

implementação da estratégia optou-se pela abordagem quali-quantitativa. Esta 

abordagem representa a combinação das abordagens qualitativa e quantitativa, a 

escolha ocorreu devido às características do objeto de pesquisa. Enquanto a 

abordagem qualitativa possibilita o “estudo dos fenômenos que envolvem os seres 

humanos e suas intricadas relações sociais” (GODOY, 1995, p. 21) sem a 

preocupação com a representatividade numérica e estatística dos dados 

(TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 2006), na abordagem quantitativa a pesquisa é 

baseada em dados objetivos (HAIR, 2003) e mensuráveis, permitindo a 

generalização e repetição dos resultados. Apesar das diferenças entre as 

abordagens, estas não são excludentes, segundo Terence e Escrivão Filho (2006, 

p.4) a vantagem está em “poder explicitar todos os passos da pesquisa e (...) 

prevenir a interferência de sua subjetividade nas conclusões obtidas”. Assim, a 

abordagem quali-quantitativa é “útil para a compreensão de fenômenos 

caracterizados por um alto grau de complexidade interna em ambiente de incertezas 

quando o universo de pesquisa não é passível de ser captado por hipóteses 

perceptíveis, verificáveis ou de difícil quantificação inicial” (ENSSLIN; VIANNA, 2008, 

p.8 e 9). 

Como estratégia de pesquisa será utilizada o Estudo de caso. Para Zannin, 

Moraes e Mariotto (2011, p.2) este método é utilizado para explorar um “sistema 
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limitado ou um caso, envolvendo uma coleta de dados em profundidade e com 

múltiplas fontes de informação, em determinado contexto”. Para Yin (2005) o 

pesquisador escolhe esse método quando o interesse é compreender fenômenos 

sociais complexos. Os estudos de casos podem ser únicos, isto é, envolve um único 

sujeito, organização ou unidade; ou ainda, estudos múltiplos, que envolvem dois ou 

mais sujeitos, organizações ou unidades, nesta pesquisa opta-se pelo caso único.  

 

3.2 Métodos e Técnicas de Coleta de Dados 

 

Quando o estudo de caso é utilizado como estratégia de pesquisa, os 

pesquisadores tendem a utilizar técnicas combinadas para coletas de dados: 

entrevistas, análise documental e observação são as técnicas mais comuns. 

(EINSENHARDT, 1989). Para esta pesquisa definiu-se pela aplicação de dois 

questionários distintos, um abordando a formulação da estratégia e outro, o 

alinhamento estratégico. Além disso, entrevistas foram realizadas para entendimento 

do processo estratégico. A Figura 5 apresenta as etapas dessa pesquisa até a 

aplicação dos questionários e realização das entrevistas.  
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Figura 5 - Etapas da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O questionário para identificação do alinhamento estratégico (APÊNDICE A) 

foi construído com fatores do alinhamento encontrados na literatura trabalhada no 

capítulo 2. No Quadro 11, estão relacionados esses fatores, as afirmações utilizadas 

no questionário, além dos autores de referência.  

 

 

 

 

 

 

 

Definição do instrumento de pesquisa sobre 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

- Questionário com 14 afirmações

- Escala likert de 7 pontos

- Construído utiliando literatura de

Alinhamento estratégico

Definição do instrumento de pesquisa sobre 

FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Definição do instrumento de pesquisa para 

ENTREVISTA

Definição da empresa

ALFA

Definição da amostra da pesquisa

GESTORES e GRUPO DE MELHORIA

Revisão dos instrumentos de pesquisa

Aplicação dos instrumentos de pesquisa

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

- Instrumento de pesquisa elaborado por 

Meirelles (2003)

- Utilizado 24 afirmações

- Escala likert de 7 pontos

- Roteiro com 24 perguntas

- Construído utilizando literatura de

Implementação da estratégia

- Escolhida porque adota o Sistema de 

Produção Enxuta

- Gestores participantes do Comitê de 

Estratégia responderam ao questionário 

de Formulação da Estratégia

- Integrantes do Grupo de melhoria 

responderam ao questionário de 

Implementação da Estratégia

- Questionários revisados pela empresa 

Alfa para adequação a linguagem dos 

respondentes

- Questionários aplicados pelo Google 

docs no mês de março

- Entrevistas realizadas com 2 

funcionários
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Quadro 11 - Fatores do alinhamento estratégico 

Alinhamento estratégico 

Fatores Questionamentos Autor 

Alinhamento dos processos 

Nossos gestores cuidam de como o trabalho é 
feito, bem como dos seus resultados. 

Semler (1997); Kaplan e 
Norton (2008); Prieto (2011) 

Nós revisamos nossos processos de trabalho 
regularmente para saber o quanto eles estão 

funcionando 

Quando alguma coisa sai errada, nós corrigimos 
as causas apontadas para evitar que o 

problema ocorra novamente. 

Os processos são revisados para assegurar que 
eles contribuem para alcançar as metas 

estratégicas. 

Existe um alto envolvimento dos empregados 
nos processos e sua implementação. 

Alinhamento dos aspectos 
culturais 

As atitudes da empresa são condizentes com a 
estratégia. 

Semler (1997); Bossidy e 
Charan (2005); Kaplan e 

Norton (2008); Prieto (2011) 

As políticas e normas da empresa são 
coerentes com a estratégia planejada. 

Os conhecimentos e habilidades que as 
pessoas precisam são definidos a partir da 

estratégia da organização. 

Alinhamento dos recursos 

A estrutura organizacional é adequada às 
exigências da estratégia permitindo a 

implementação da mesma Semler (1997); Barros (2007); 
Kaplan e Norton (2008) Os recursos e capacidades (físicas, financeiras 

e tecnológicas) da organização são compatíveis 
com as suas estratégias 

Alinhamento do 
desempenho da estratégia 

As metas da organização são compreendidas 
por todos os seus membros. 

Semler (1997); Barros (2007); 
Kaplan e Norton (2008); Prieto 

(2011) 

Os objetivos e metas gerais da empresa são 
coerentes com os objetivos e metas do seu 

setor 

O resultado do seu setor contribui para o 
alcance do resultado global da empresa. 

Há recompensa para os funcionários quando os 
resultados esperados são alcançados. 

Fonte: Adaptado pela autora conforme a fundamentação teórica 

 

O segundo questionário para compreensão da formulação da estratégia 

(APÊNDICE B) na empresa Alfa foi elaborado a partir do instrumento utilizado por 

Meirelles (2003). Foram selecionadas do formulário de Meirelles (2003) as 

afirmações aplicáveis aos objetivos dessa pesquisa, excluindo-se 26 questões. A 

escolha por este instrumento ocorreu, porque o objetivo de entendimento da 

formulação das estratégias é similar ao objetivo de Meirelles (2003), além de que o 

formulário utilizado já havia sido validado.  

Ambos os questionários utilizam a escala de Likert com graus de 

concordância de 1 a 7, sendo: (1) discordo totalmente; (2) discordo em grande parte; 

(3) discordo em partes; (4) nem concordo nem discordo; (5) concordo em parte; (6) 

concordo em grande parte; (7) concordo totalmente. Foram construídos de forma 

eletrônica (Google docs) para facilitar o envio e recebimento das respostas.  
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Para a análise qualitativa foram realizadas entrevistas com roteiro elaborado a 

partir dos fatores encontrados na fundamentação teórica (Quadro 12), visando 

compreender como é o processo estratégico da Alfa. Godoy (2010) explica que 

essas entrevistas são adequadas quando o pesquisador deseja “compreender o 

mundo do entrevistado” e “como ele fundamenta suas opiniões”.  

 

Quadro 12 - Fatores da gestão estratégica 

Gestão estratégica (formulação e implementação) 

Fatores Questionamentos Autor 

Formulação da 
estratégia 

A empresa possui declaração escrita de sua Visão 
de Futuro? 

Jolayemi (2008); Kaplan e 
Norton (2008); 

A empresa possui declaração escrita de sua 
Missão? 

A empresa possui declaração escrita de seus 
Princípios e Valores? 

A empresa faz análise dos ambientes externos e 
internos? 

Como é realizada a análise do ambiente externo? 

Como é realizada a análise do ambiente interno? 

A empresa possui registro de seus Objetivos e 
Metas de longo e médio prazo? 

Hrebiniak (2006); Jolayemi 
(2008); Kaplan e Norton 

(2008); 
Envolvimento da 
média gerência 
na formulação 
da estratégia 

Quem participa das definições da estratégia, 
objetivos e metas? 

Jolayemi (2008); Kaplan e 
Norton (2008); 

Comunicação da 
estratégia 

A estratégia é comunicada para todos os níveis 
hierárquicos? 

Hambrick e Cannella (1989); 
Jolayemi (2008); Kaplan e 

Norton (2008); 

Como a estratégia é comunicada? 

Os resultados dos objetivos e metas estratégicos 
são comunicados para todos os níveis hierárquicos? 

Como os resultados dos objetivos e metas são 
comunicados? 

Planejamento 
organizacional 

A estrutura organizacional da empresa é revisada / 
alterada após a definição de nova estratégia? Se 

sim, como a revisão / alteração é realizada. 
Hrebiniak (2006); 

A empresa recompensa os funcionários pelo 
alcance dos resultados estratégicos? Se sim, como 

são definidas as recompensas. 

Definição de 
planos de curto 

prazo 

Há planos de ação e metas de curto prazo para 
execução da estratégia? 

Hrebiniak (2006); Jolayemi 
(2008); Kaplan e Norton 

(2008); 

Como os planos de ação e metas de curto prazo 
são definidos? 

Quem participa das definições dos planos de ação e 
metas de curto prazo? 

Há participação de níveis hierárquicos operacionais 
nas definições das ações de implementação da 

estratégia? 

Hrebiniak (2006); Jolayemi 
(2008); 

Monitoramento Como os resultados da estratégia são monitorados? 
Hrebiniak (2006); Kaplan e 

Norton (2008); 
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Gestão estratégica (formulação e implementação) 

Fatores Questionamentos Autor 

Há definição de responsabilidade para o 
monitoramento da estratégia? Se sim, como é 

definida? 
Hrebiniak (2006); 

Revisão da 

estratégia 

 

Qual a ação tomada pela empresa quando os 
resultados esperados não são alcançados? 

 
Hrebiniak (2006); Jolayemi 
(2008);  Kaplan e Norton 

(2008); 

A estratégia é revisada? 
 Como a estratégia é revisada? E qual a 

periodicidade 
 As ações estratégicas que geram resultados 

positivos são mantidas na organização? Se sim, 
como? 

 

Jolayemi (2008); 

Fonte: Adaptado pela autora conforme a fundamentação teórica 

 

Após a definição dos instrumentos de pesquisa, foi escolhida a empresa 

objeto de estudo. A empresa Alfa foi definida porque trabalha com o sistema da 

produção enxuta, cenário definido para a aplicação da pesquisa. As características e 

histórico da empresa Alfa são descritos no tópico 3.4, as informações da Alfa foram 

coletadas no site da empresa, nas entrevistas com o Diretor de Estratégia e Gestão 

e com o Especialista do Planejamento Estratégico, além de entrevista com a 

Coordenadora de Melhoria Contínua para compreensão da implantação da produção 

enxuta e atuação do grupo de melhoria. A partir da definição da Alfa, em conjunto 

com a empresa foram definidos os participantes (amostra) da pesquisa. Definiram-se 

como respondentes do instrumento de pesquisa sobre o alinhamento estratégico os 

profissionais do Grupo de Melhoria Contínua. Essa escolha deve-se à participação 

direta dos integrantes do grupo nas análises e melhorias dos processos, considerou-

se que estes profissionais teriam as melhores condições de responderem aos 

questionamentos.  

Para o instrumento de pesquisa sobre a formulação da estratégia foi 

escolhido como amostra os integrantes do Comitê de Estratégia, porque este é o 

grupo responsável pela concepção das estratégias. 

Os dois questionários elaborados foram repassados para a Coordenadora de 

Melhoria Contínua e o Especialista do Planejamento Estratégico para análise e 

ajuste a realidade da Alfa. Após essa avaliação, foi incluído nos questionário 

pergunta sobre o tempo de empresa do respondente e área de atuação dos 

profissionais; além de adequações de linguagem.  

Para a aplicação da pesquisa o questionário sobre alinhamento estratégico foi 

enviado por e-mail a Coordenadora de Melhoria Contínua para reenvio aos 57 
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profissionais integrantes do Grupo de Melhoria Contínua. Já o questionário sobre 

formulação da estratégia foi enviado por e-mail ao Especialista do Planejamento 

Estratégico da Alfa que reencaminhou para os 29 (vinte e nove) integrantes do 

Comitê de Estratégia. 

A entrevista foi realizada com o Diretor de Estratégia e Gestão e o 

Especialista do Planejamento Estratégico, estes foram escolhidos por serem os 

responsáveis pelo processo estratégico, o Especialista do Planejamento Estratégico 

é o responsável operacional do processo respondendo diretamente para o Diretor de 

Estratégia e Gestão. As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos 

entrevistados, após foram transcritas para a análise das informações. ,  

Os integrantes dos grupos definidos para a aplicação da pesquisa tiveram o 

período de 20 dias para responderem o questionário. Dos 57 integrantes do grupo 

de melhoria, 67% responderam ao questionário enviado. Destes respondentes 82% 

estão há mais de 4 anos na Alfa, 13% estão entre 2 e 4 anos e somente 5% estão 

há menos de dois anos. Dos 29 integrantes do Comitê de estratégia 41% 

responderam ao questionário no período estipulado na pesquisa, todos estão há 

mais de 4 anos na empresa. Os resultados apresentados no capítulo de análise dos 

dados referem-se sempre ao total dos profissionais que responderam aos 

questionários. 

Os dados levantados com a aplicação do questionário de formulação da 

estratégia foram analisados por técnica estatística descritiva, e identificado o grau de 

concordância dos respondentes com cada uma das afirmações. Para a análise dos 

dados do questionário de alinhamento estratégico, inicialmente também foi utilizado 

técnicas estatísticas descritivas com todas as respostas recebidas. No segundo 

momento, foi realizada a mesma análise, entretanto os dados foram separados por 

grupo de profissionais conforme o tempo de empresa informado. Para a comparação 

das médias entre os três grupos encontrados foi utilizado o teste t de Student para 

amostras independentes. O teste t de Student é um procedimento de análise de 

dados apropriado para comparar dois conjuntos de dados quantitativos, em termos 

de seus valores médios (BARBETTA, 2011). Com a aplicação deste teste foi 

possível estabelecer se as médias dos diferentes grupos possuem significância 

estatística. 

As entrevistas foram transcritas e analisadas para identificar como ocorre o 

processo estratégico e determinar as etapas do processo na Alfa.  Por fim, foi 
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realizada análise entre os resultados dos questionários e as entrevistas para 

atendimento ao objetivo geral dessa pesquisa. 

 

3.3 Alinhamento entre Objetivos e Técnica de Coleta de dados 

 

O Quadro 13 apresenta a relação entre os objetivos específicos e a técnica 

utilizada para coleta de dados. Além disso, sinaliza os tópicos onde os resultados 

são apresentados.  

 
Quadro 13 - Relação entre objetivos específicos e técnica de coleta e dados 

Objetivos Específicos Técnica de Coleta de dados Resultados 

Identificar como os gestores da 
empresa Alfa formulam as 

estratégias; 

Questionário aplicado aos 
membros do Comitê de 

Estratégia (APÊNDICE B) 

Tópico 4.1 apresentado a 
formulação da estratégia 

Descrever as etapas do 
processo estratégico da 

empresa Alfa; 

Entrevista realizada com o 
Diretor de Estratégia e Gestão e 

Especialista do Planejamento 
Estratégico 

Tópico 4.2 apresenta o 
processo identificado nas 

entrevistas 

Comparar as etapas do 
processo estratégico da 

empresa Alfa com as etapas 
dos modelos teóricos de 

implementação estudados 
nessa pesquisa; 

Entrevista realizada com o 
Diretor de Estratégia e Gestão e 

Especialista do Planejamento 
Estratégico 

Tópico 4.2 apresenta a 
comparação do processo 

identificado com os modelos 

Identificar o alinhamento 
interno da estratégia na visão 
dos funcionários da empresa 

Alfa. 

Questionário aplicado aos 
membros do Grupo de Melhoria 

(APÊNDICE A) 

Tópico 4.3 apresenta a 
análise dos resultados do 
alinhamento estratégico 

Fonte: Elaborado pela autora conforme a fundamentação teórica 

 

O tópico 4.4 apresenta a análise dos resultados do formulário de alinhamento 

estratégico interno relacionando ao processo estratégico da empresa Alfa 

identificado nas entrevistas realizadas. Esse tópico do capítulo de Análise dos 

Resultados visa atender ao objetivo geral dessa pesquisa. 

 

3.4 Caracterização do Objeto de Estudo 

 

A empresa Alfa Indústria e Comércio é uma holding de capital aberto, 100% 

nacional, que administra e possui outras três empresas. A principal empresa do 

grupo, também denominada Alfa é fabricante de autopeça, sendo atualmente a 

maior fabricante especializada no produto x da América Latina. As outras duas 
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empresas do grupo atuam em negócios distintos, sem relação com o ramo de 

autopeças, e não foram consideradas como objeto desta pesquisa.  

A Alfa foi fundada na década de 1960, sua matriz está localizada em Porto 

Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, possui aproximadamente 750 

colaboradores. A Alfa Indústria e Comércio possui conselho de administração 

formado por um presidente e um vice-presidente e cinco conselheiros, uma diretoria 

composta pelo Diretor-presidente e Diretor de Relação com investidores. Já a 

Fábrica Alfa possui um conselho de administração formado por um presidente e dois 

conselheiros e uma diretoria composta por: Diretor Presidente, Diretor 

Superintendente, Diretor de Finanças, Diretor de Desenvolvimento, Diretor de 

Estratégia e Gestão e Diretor de Operações.  

 

Figura 6 - Organograma Empresa Alfa 

 

Fonte: Empresa Alfa 

 

A empresa desenvolve tecnologia própria de produtos e processos, atua em 

dois segmentos de negócio: OEM (Original Equipment Manufacturer), que consiste 

na produção de peças originais para montadoras fabricantes de veículos, e 

reposição de autopeças (aftermarket), estruturada com uma rede de postos de 

serviços autorizados e distribuidores de autopeças independentes. Atende com seus 

produtos 400 concessionárias autorizadas em todo Brasil e exporta para mais 20 

países.  
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Com uma trajetória de certificações ISO (9001, QS9000, 14001, TS16949 e 

IEC17015) iniciada em 1995, investe em melhorias tanto na gestão do negócio como 

na gestão fabril. Em 2007 por influência dos principais clientes e posicionamento 

estratégico iniciou a implantação da filosofia de Gestão Lean Manufacturing e Six 

Sigma para melhorar sistematicamente os processos e produtos, focando a redução 

dos desperdícios e defeitos. Uma consultoria especializada auxiliou na 

implementação da produção enxuta e das principais ferramentas adotadas por esse 

sistema de produção: Kaizen, mapeamento do fluxo de valor (VSM), troca rápida de 

ferramenta (TRF setup), Kanban, 5S, manutenção produtiva total (TPM), rotas de 

abastecimento.  

Desde a implantação da produção enxuta a Alfa trabalha com grupos de 

melhorias multifuncionais que atuam nos Kaizens e no programa de sugestões 

denominado “Já sei”. Para o Kaizen o grupo é definido conforme o tema / problema, 

há um líder definido pela empresa e outros integrantes que possuem envolvimento 

com o tema da melhoria. Já o programa de sugestões “Já sei” é um grupo fixo, que 

tem como objetivo propor melhorias para os processos da empresa.  

Em 2008 com base na metodologia do Balanced Scorecard (BSC), a Alfa 

passou a realizar sua gestão através do Mapa Estratégico, utilizando as quatro 

perspectivas: financeira, cliente, processos internos, e aprendizagem e crescimento. 

Com a utilização do BSC a melhoria contínua foi incluída como um objetivo da 

perspectiva “Processos Internos”. Assim, após a divulgação do Mapa estratégico o 

Gestor da área de operações elabora o cronograma de Kaizens do ano, definindo os 

integrantes do grupo de melhoria e o líder de cada grupo. O grupo de melhoria 

precisa ao longo do ano cumprir as metas de quantidade de melhorias 

implementadas, além disso, essas melhorias precisam gerar resultados positivos 

como exemplo: diminuição de problemas, aumento da qualidade ou redução do 

custo de produção.  

A utilização do BSC e a descrição do processo estratégico da Alfa estão 

detalhados no capítulo 4 Análise dos Resultados. Após a implantação do BSC, em 

2009, a empresa adota o Método de Gerenciamento de Projetos, com o objetivo de 

apoio aos líderes de projetos, definindo e institucionalizando uma gestão de projetos 

única e alinhada com a estratégia. Já em 2010 iniciou a Gestão por Processos com 

o objetivo de transformar a Alfa numa empresa orientada a resultados.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As considerações apresentadas neste capítulo fazem referência às 

informações obtidas por meio das entrevistas com o Especialista de Planejamento 

Estratégico e o Diretor de Estratégia e Gestão, do questionário aplicado ao Comitê 

de Estratégia, e do questionário aplicado ao grupo de melhoria contínua. Neste 

estudo optou-se por manter o nome da organização e dos colaboradores no 

anonimato. Sendo assim, nas considerações desta pesquisa, a organização será 

tratada pelo codinome “Empresa Alfa”, e os colaboradores mencionados serão 

tratados pelo título do cargo que ocupam.  

O primeiro tópico apresenta os resultados da formulação da estratégia e a 

análise à luz da teoria. O segundo tópico do capítulo descreve as etapas do 

processo estratégico da Alfa identificadas nas entrevistas realizadas e o confronto 

com a teoria dos modelos de implementação da estratégia descritos na 

fundamentação teórica. No terceiro tópico são apresentados e discutidos os 

resultados do alinhamento estratégico. No tópico 4.5 o alinhamento estratégico 

interno é analisado com o processo estratégico da empresa Alfa.  

 

4.1 Formulação da Estratégia 

 

Embora na literatura ocorra uma separação entre formulação e 

implementação da estratégia, essas duas etapas do processo estratégico são 

interdependentes, como exposto por Hrebiniak (2008): não é possível implementar o 

que não existe. A relevância da formulação para a execução da estratégia é 

salientada pelos modelos de implementação estudados, que apesar do foco na 

execução descrevem como etapas iniciais a concepção da estratégia. Ainda que o 

foco dessa pesquisa seja o alinhamento interno na implementação da estratégia, o 

entendimento do desenvolvimento da estratégia é importante para a compreensão 

da implementação e do alinhamento interno. Assim, esse tópico apresenta os 

resultados do questionário sobre formulação da estratégia aplicado aos integrantes 

do Comitê de Estratégia. O Quadro 14 expõe os resultados e o Gráfico 1 apresenta 

o resultado mínimo, máximo e média de cada afirmação. 
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Quadro 14 - Resultados do questionário sobre formulação da estratégia 

 

Fonte: Elaborado pela autora com os resultados do questionário de formulação da estratégia 
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1. A estratégia foi decidida em um processo formal de análises, 

discussões e, por fim, escolha.
0% 0% 8% 25% 8% 42% 17% 3 7 5 6 1,30

2. A estratégia foi decidida dentro do processo periódico de planejamento 

estratégico.
0% 0% 8% 0% 42% 25% 25% 3 7 6 6 1,16

3. Na elaboração da estratégia, foram obtidas contribuições de vários 

setores da empresa.
0% 0% 25% 0% 25% 25% 25% 3 7 5 6 1,54

4. Todos os que participaram da decisão sobre a adoção da estratégia 

puderam expor seus pontos de vista com liberdade.
0% 0% 25% 0% 25% 33% 17% 3 7 5 6 1,47

5. A estratégia foi exaustivamente discutida antes de ser adotada 0% 0% 17% 17% 25% 33% 8% 3 7 5 5 1,28

6. Previamente à decisão, foram especificados os critérios a serem 

utilizados para avaliar as alternativas estratégicas.
0% 0% 8% 25% 25% 33% 8% 3 7 5 5 1,16

7. A ideia da estratégia já existia, antes de sua adoção formal, na mente de 

um ou mais componentes da diretoria.
0% 0% 8% 17% 25% 33% 17% 3 7 5 6 1,23

8. É difícil precisar como surgiu a ideia que afinal gerou a estratégia. 17% 17% 25% 17% 17% 8% 0% 1 6 3 3 1,60

9. Criatividade e intuição foram essenciais na formulação da estratégia 8% 0% 17% 25% 17% 25% 8% 1 7 5 5 1,68

10. A capacidade de negociação e persuasão das pessoas foi decisiva na 

escolha da estratégia adotada.
0% 0% 25% 33% 17% 17% 8% 3 7 5 4 1,31

11. Formaram-se coalizões, entre os decisores, para a defesa de ideias 

que não obtiveram consenso.
17% 8% 0% 33% 17% 25% 0% 1 6 4 4 1,81

12. Na hora da decisão, o poder de grupos e indivíduos pesou mais que as 

informações objetivas.
0% 17% 33% 17% 25% 8% 0% 2 6 4 4 1,29

13. Mais de uma alternativa de ação foi avaliada antes de se decidir pela 

adoção da estratégia.
0% 0% 8% 33% 8% 33% 17% 3 7 5 6 1,34

14. As alternativas estratégicas foram traduzidas em termos financeiros 

para tomar a decisão estratégica mais objetiva.
8% 0% 0% 8% 33% 42% 8% 1 7 5 6 1,53

15. Procurou-se ouvir aqueles profissionais, fora da diretoria, que seriam 

afetados pela estratégia, antes de decidir pela sua adoção.
0% 8% 33% 17% 0% 33% 8% 2 7 4 4 1,68

16. Procurou-se ouvir aqueles profissionais, fora da diretoria, que seriam 

responsáveis pela implantação da estratégia antes de decidir sua adoção.
0% 8% 17% 17% 17% 33% 8% 2 7 5 5 1,54

17. Análises criteriosas do ambiente externo orientaram a decisão de 

adotar a estratégia.
0% 0% 0% 25% 17% 42% 17% 4 7 6 6 1,09

18. A decisão de adotar a estratégia foi orientada por uma análise de como 

os vários fatores e forças do ambiente externo tenderiam a se comportar no 

futuro.

0% 0% 8% 25% 33% 33% 0% 3 6 5 5 1,00

19. A decisão de adotar a estratégia foi orientada por uma avaliação dos 

prováveis movimentos que os concorrentes fariam em reação à estratégia.
0% 0% 17% 33% 25% 17% 8% 3 7 5 5 1,23

20. O conhecimento já acumulado sobre o mercado foi mais importante 

para a decisão de adotar a estratégia que pesquisas e análises formais.
0% 8% 8% 17% 17% 42% 8% 2 7 5 6 1,48

21. A estratégia adotada visava o aproveitamento de oportunidade 

percebida no ambiente de atuação.
0% 0% 8% 8% 25% 58% 0% 3 6 5 6 0,98

22. A estratégia adotada visava neutralizar ameaça percebida no ambiente 

de atuação.
0% 8% 17% 25% 25% 17% 8% 2 7 5 5 1,45

23. Entre os que participavam da decisão de adotar a estratégia houve 

divergências em relação às implicações dos desafios colocados pelo 

ambiente de atuação.

0% 0% 25% 25% 42% 8% 0% 3 6 4 5 0,98

24. A avaliação das habilidades e competências da empresa orientou a 

escolha da estratégia.
8% 0% 17% 8% 33% 17% 17% 1 7 5 5 1,76

MED. DESCRITIVAS
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Gráfico 1 - Resultados mínimos, máximos e média do questionário de formulação da estratégia 

 

Fonte: Elaborado pela autora com os resultados do questionário de formulação da estratégia 

 

Para os respondentes a estratégia da empresa Alfa é definida seguindo um 

processo formal e racional de análise e discussões das informações até a escolha 

da estratégia. Esse resultado encontrado corrobora a afirmação do Diretor de 

Estratégia e Gestão de que o Comitê trabalha em busca da decisão em consenso e 

que todos tenham o mesmo pensamento sobre a estratégia. Além disso, esse 

posicionamento da empresa está alinhado a um dos princípios da Produção Enxuta 

exposto por Liker (2005): “Tomar decisões lentamente por consenso, considerando 

completamente todas as opções, implementá-las com rapidez”. Liker (2005) explica 

que o processo de tomada de decisão no sistema da produção enxuta é tão 

importante quanto à qualidade da decisão em si, para isso, as estratégias precisam 

ser definidas considerando-se todos os detalhes e informações existentes, com 

análise cuidadosa dessas informações pelos envolvidos.  

Os resultados demonstram que o ciclo estratégico da Alfa é percebido pelos 

Gestores como o momento para a formulação da estratégia. Machado-da-Silva e 

Viseu (2007) salientam a importância desse momento formal para formular a 

estratégia, denominado por eles de momentos cerimoniais. Compreendem que os 
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momentos cerimoniais legitimam a estratégia, ressaltam ainda, que essa formalidade 

não garante a definição de uma estratégia eficaz e eficiente, contudo permitem 

melhor aceitação desta pelos stakeholder.  

A média da Questão 2 na empresa Alfa apresentou resultado superior as 

médias das instituições bancárias pesquisadas por Meirelles (2003), 

respectivamente 5,6 e 4,5. As médias elevadas de concordância com a existência de 

uma metodologia formalizada reforçam as declarações de que o processo de 

formulação da estratégia recebe grande atenção por parte dos executivos 

(ATKINSON, 2006; HREBINIAK, 2006). Kaplan e Norton (2008) apresentam 

resultados de diferentes pesquisas que apontam um alto índice de utilização de 

processos formais de planejamento estratégico, exemplos apontados pelos autores: 

79% de empresas declararam usar o processo formal de planejamento estratégico 

(pesquisa da McKinsey); 80% das empresas consideram o planejamento estratégico 

a principal ferramenta de gestão (pesquisa da Bain & Company). 

 Os resultados das questões 3, 4 e 5, aliados às baixas médias nas três 

questões sobre o impacto do poder nas decisões estratégicas indica que o processo 

estratégico na empresa Alfa é democrático reforçando a afirmação do Diretor de 

Estratégia e Gestão sobre as definições em consenso.  

A existência de um comitê formado pelos principais executivos da 

organização reafirma o caráter participativo da definição estratégia na empresa Alfa, 

corroborando os resultados encontrados. A utilização de um Comitê está, também, 

em consonância com resultado das pesquisas de Caldeira (2008) e Prieto (2011). 

Caldeira (2008) pesquisou o processo estratégico da empresa Petrobrás, 

apresentou em seus resultados a existência de um Comitê responsável pelas 

análises estratégicas da empresa estudada. Já Prieto (2011), em pesquisa com 125 

empresas de diversos setores, encontrou 67% de concordância com a existência de 

equipes para a formulação da estratégia. Entretanto, as pesquisas realizadas com 

empresas de pequeno porte e, ou, empresas familiares expõem resultados 

diferentes, nos quais as decisões estratégicas são tomadas pelos proprietários ou 

principal gestor (SOHN, 2004; COSTA; FISCHMANN; DA SILVA, 2008).  

As praticas de decisões participativas, como ocorre na empresa Alfa, 

representa uma evolução do processo decisório autoritário-paternalista (MANZINI, 

2005). Para Manzini (2005) as empresas que aderiram ao modelo participativo não 
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retornarão ao modelo autoritário porque possuem uma cultura preparada para a 

mudança e conhecem as vantagens das escolhas em consenso. 

Para os respondentes a estratégia já existia na mente de um ou mais 

componentes do Comitê. Esse resultado discorda em partes das questões 

anteriores, nas quais os respondentes concordaram com as afirmações sobre a 

tomada de decisão em consenso, com discussão exaustiva das possibilidades 

estratégicas. Entretanto avalia-se que esse entendimento pode estar ligado ao fato 

de estratégias de longo prazo serem discutidas na empresa Alfa ao longo de 

diversos ciclos estratégicos, sendo incluídas no mapa estratégico apenas quando o 

momento é propício para sua execução. 

A definição da estratégia na Alfa demonstra racionalismo e realismo, pois os 

respondentes refutam a afirmação de desconhecerem como a estratégia foi 

concebida. Nesse processo de formulação mais de uma estratégia é avaliada e a 

escolha ocorre com base em informações dos ambientes, considerando as 

habilidades e competências da Alfa, visando o aproveitamento de oportunidades do 

mercado e buscando neutralizar possíveis ameaças externas. Além disso, o 

conhecimento acumulado da Alfa sobre o mercado apresenta relevância para a 

escolha estratégica. Essas respostas dos membros do Comitê de Estratégia 

legitimam as informações coletadas nas entrevistas, de que a elaboração da 

estratégia inicia com a análise e aprendizado dos resultados do ciclo anterior aliado 

às análises de informações dos ambientes externo e interno.  

A preocupação com a análise do ambiente para a formulação da estratégia 

verificada na pesquisa na empresa Alfa é similar aos resultados registrados na 

pesquisa de Caldeira (2008) sobre o processo de formulação na empresa Petrobras. 

Ambas as organizações preocupam-se em estabelecer uma análise do passado da 

organização e situação atual do ambiente para definir suas estratégias. A principal 

diferença identificada com o processo exposto por Caldeira (2008) é a utilização de 

cenários, nas entrevistas realizadas na Alfa não foi possível identificar a prática de 

estabelecimento de cenários futuros conforme divulgado por Caldeira (2008) em seu 

estudo na Petrobras.  

As respostas afirmativas de análise do ambiente externo (questão 17, 21 e 

22) e a avaliação das habilidades e competências da organização (questão 24) para 

a escolha da estratégia estão alinhadas as orientações dos modelos de 

implementação da estratégia de Kaplan e Norton (2008) e do Hoshin Kanri 
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apresentados na fundamentação teórica. Cowley e Domb (1997) e Kaplan e Norton 

(2008) e salientam a necessidade de utilização da matriz SWOT para análise das 

informações, porque acreditam que a quantidade de informações obtidas com essas 

análises pode gerar confusão aos gestores, caso não exista um método que as 

organizem. A matriz SWOT é adotada na empresa Alfa assim como sugerido por 

Cowley e Domb (1997) e Kaplan e Norton (2008), o tópico 4.2 dessa pesquisa, que 

aborda a análise do processo estratégico da empresa Alfa aborda mais informações 

sobre a análise dos ambientes. 

Identifica-se nas estratégias da Alfa um posicionamento mais proativo do que 

reativo ao mercado, pois a organização posiciona-se para aproveitar as possíveis 

oportunidades e não somente reagir às ações do mercado. Esses resultados são 

similares aos resultados encontrados por Meirelles (2003) em pesquisa com as 

instituições bancárias. Ambas as pesquisas mostraram resultado neutro (média de 

4,5) com relação às ameaças do mercado.  

A afirmação sobre o uso da criatividade e intuição para a formulação da 

estratégia apresentou heterogeneidade das respostas, a média obtida representa 

um posicionamento imparcial (4,5). Essa questão apresentou, também, um alto 

desvio padrão (1,68) em relação às demais questões, com isso, verifica-se que o 

uso de critérios subjetivos como a criatividade e a intuição geram divergências de 

opiniões. Meirelles (2003) encontrou resultado similar em pesquisa com instituições 

bancárias, ao comparar esse posicionamento dos entrevistados com a importância 

das análises dos aspectos formais e racionais o autor sugere que as ideias geradas 

por criatividade e intuição são relevantes desde que também sejam submetidas às 

avaliações formais do processo estratégico. Entretanto, a pesquisa de Prieto (2011) 

com 125 organizações de diversos setores, a presença da intuição no processo 

formal de planejamento foi refutada, nessa pesquisa 79% dos respondentes 

concordaram que as ações estratégicas são baseadas mais em planos formais do 

que em intuição.   

Os membros do Comitê posicionaram-se imparciais quanto à existência de 

divergências entre eles sobre os desafios do ambiente. Ressalta-se, que essa 

questão obteve o menor desvio padrão entre todas as afirmações do questionário 

aplicado. Esse resultado reafirma a afirmação do Diretor de Estratégia e Gestão de 

que as discussões para concepção da estratégia são levadas até a obtenção de 

consenso entre os membros. Meirelles (2003) encontrou resultados semelhantes 
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com as instituições bancárias, o autor concluiu que as divergências de entendimento 

do ambiente são percebidas, mas não constituem a tônica das análises.    

Outra ação utilizada pela Alfa para a decisão da estratégia é a tradução das 

alternativas em valores financeiros. Esse fato está em acordo com as informações 

dos entrevistados sobre a elaboração da estratégia e do orçamento anual ocorrer 

em paralelo. Ambos entrevistados, afirmaram que para definição de alguns objetivos 

e metas o Comitê aguarda as informações do orçamento anual, em outros casos são 

os dados do próprio orçamento que definem as estratégias. A média obtida nessa 

questão (5,2) é similar à média (5,3) encontrada na pesquisa de Meirelles (2003) 

com instituições bancárias, pode-se inferir que esta é uma prática das organizações 

para auxiliar na escolha estratégica.  

Nas análises das afirmações que abordam a participação de pessoas de fora 

do Comitê nas decisões estratégicas percebe-se heterogeneidade nas respostas , 

assim como a questão sobre a aplicação de criatividade e intuição, essas também 

apresentaram um alto desvio padrão. A afirmação sobre a participação de pessoas 

que seriam afetadas pela estratégia nas definições expôs uma média imparcial (4,4). 

Entende-se nesse caso, que a definição da estratégia é mesmo centrada no Comitê, 

nem mesmo interessados externos a organização possuem influência na definição 

das estratégias. Essas respostas encontradas na empresa Alfa são diferentes dos 

resultados expostos na pesquisa de Caldeira (2008), pois o comitê existente na 

empresa Petrobrás precisa considerar os interesses do governo antes da decisão 

final da estratégia.    

A afirmação sobre o envolvimento de pessoas responsáveis pela 

implementação da estratégia também registra uma média próxima à neutralidade 

(4,8). O não envolvimento de pessoas que implementarão ou serão afetadas pela 

estratégia na sua concepção é considerado por Raps (2004) e Hambrick e Cannella 

(1989) um risco para a execução, conforme esses autores a participação de pessoas 

de fora da alta gestão no processo decisório torna as equipes mais receptíveis à 

estratégia. Raps (2004) entende que um dos principais problemas da implementação 

da estratégia é o não envolvimento com a formulação.  

O envolvimento das equipes com a estratégia por meio do catchball é um dos 

diferenciais do Hoshin Kanri, método de desdobramento da estratégia descrito na 

fundamentação teórica, considerado uma das ferramentas enxutas. Para o sistema 

de produção enxuta, a participação de todos os envolvidos com as definições 
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estratégicas é importante para o alcance dos resultados planejados. Apesar de 

trabalhar com o sistema da produção enxuta, os resultados na Alfa não demonstram 

envolvimento eficaz de pessoas fora do Comitê com as definições estratégicas.   

Por fim, na análise de todas as respostas, considerando a mediana, identifica-

se concordância com 63% das afirmações, 29% de respostas neutras e 8% de 

discordância. Como as afirmações do questionário representam relação com as 

diferentes escolas de pensamentos de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), os 

dados dessa pesquisa alinham-se ao posicionamento de Vasconcelos (2007) de que 

os executivos concordam parcialmente com cada uma das escolas, combinando na 

prática os diversos critérios ou métodos de cada uma das 10 escolas. 

 

4.2 Processo Estratégico 

 

O processo estratégico da empresa Alfa iniciou em 2008 com a definição da 

identidade organizacional (Quadro 15) composta pela missão, visão, valores e 

princípios Alfa. Nesse momento foram, também, definidas as estratégias, objetivos e 

metas de longo prazo da organização. Desde então, o processo estratégico possui 

um ciclo anual e ocorre em paralelo a elaboração do Orçamento Anual e definição 

do Programa de Participação nos Resultados (PPR).  

  

Quadro 15 - Identidade organizacional Alfa 

IDENTIDADE ALFA 

Missão 

Criar valor aos Acionistas, Clientes, Profissionais e Sociedade oferecendo produtos x que 
promovam segurança e conforto aos usuários finais. 

Visão 

Ser considerada pelo mercado como a melhor opção em produtos x. 

Valores e princípios 

Pessoas são o diferencial; Integridade e profissionalismo; Inovação e dinamismo. 

Fonte: Empresa Alfa 

 

Para a execução do ciclo estratégico há um especialista responsável pela 

organização das atividades, denominado nesta pesquisa como Especialista do 

Planejamento Estratégico, o qual responde para o Diretor de Estratégia e Gestão. 
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Há, também, um Comitê de Estratégia responsável pelas definições estratégicas da 

Alfa. Esse comitê é formado por todos os Diretores e Gerentes da empresa, para as 

áreas em que não há gerentes e o coordenador responde diretamente ao Diretor, 

esse coordenador torna-se membro do Comitê.  

 

Figura 7 - Etapas do ciclo estratégico da Alfa 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas da pesquisa 

 

Na análise das entrevistas foi possível subdividir o ciclo estratégico da 

empresa Alfa em sete etapas.  As etapas identificadas estão apresentadas na Figura 

7, cada etapa é apresentada em um tópico abaixo. Os tópicos apresentados a seguir 

descrevem as etapas identificadas nas entrevistas e a análise dessas etapas à luz 

da teoria, além do relacionamento com os modelos de implementação da estratégia 

estudados nessa pesquisa. 

O processo estratégico da empresa Alfa é composto pela “Identidade Alfa” e 

Mapa Estratégico com objetivos, indicadores e metas. A “Identidade Alfa” consolida 

a missão, visão, valores e princípios da empresa. A definição da missão, visão, 

valores e princípios é requerida nos modelos de implementação da estratégia de 

Jolayemi (2008), o Hoshin Kanri e no modelo de Kaplan e Norton (2008). Ambos 

modelos salientam a importância da identidade organizacional para o 
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desenvolvimento da estratégia. Entretanto, a identidade organizacional da Alfa não é 

revisada desde 2008. O Especialista do Planejamento Estratégico reconhece a 

necessidade de revisão da identidade para retomada do planejamento estratégico 

de longo prazo:  

 

“(...) não revisamos mais (a identidade organizacional) e é algo que temos 
que fazer. Pelo momento que a empresa está passando não faz sentido fazer 
isso agora, o momento é de muita incerteza do que vai acontecer. Então 
estamos esperando passar isso para ter algumas definições e a partir daí sim 
pisar no acelerador de novo e ajustar tudo que tem que ser feito.”        

                                                                                                         

Mesmo não havendo as revisões periódicas da identidade, o Especialista do 

Planejamento Estratégico considera que a visão ainda está atual para os propósitos 

da organização e permanece como direcionador das ações estratégicas.  

Devido ao ciclo estratégico da Alfa ser de curto prazo (1 ano) a empresa 

consegue implementar rapidamente as estratégias planejadas, diminuindo a 

possibilidade de alterações no ambiente externo afetarem a estratégia antes dela ser 

implementada (KRONMEYER, 2006). O ciclo curto permite a organização 

anualmente rever as condições do ambiente externo e gerar adaptações a sua 

estratégia.  

Para uma melhor análise do ciclo estratégico, os próximos sete tópicos dessa 

pesquisa apresentam os resultados da análise de cada etapa e a comparação com 

os modelos de implementação estudados. O Quadro 16 foi construído com o 

resultado das comparações entre as etapas do ciclo estratégico da Alfa e as etapas 

dos modelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

Quadro 16 - Relacionamento do ciclo estratégico Alfa com as etapas dos modelos de 
implementação da estratégia 

Modelo 

Etapas do ciclo estratégico da Alfa 
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1
9

5
0

) 

Pré-planejamento x       

Declaração da missão        

Declaração de valores;        

Declaração da visão        

Planos e metas de longo e médio prazo        

Plano anual  x x     

Implementação da política e do processo catchball    x x   

Fundamentos de integração, implementação, 
gestão diária / controle diário e negócios 

     x x 

Revisão       x 

Padronização x       
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e
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8
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Fundamentação preliminar x       

Alavancas de implementação    x    

Vendendo a estratégia     x   

M
o

d
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b
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ia
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 (
2

0
0
6

) Estratégia corporativa x x      

Integração estrutura corporativa    x x   

Estratégia de negócio e objetivos operacionais de 
curto prazo 

  x     

Integração estrutura de negócio    x x   

Incentivos e controles      x x 

M
o
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e
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2

0
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8
) 

Desenvolver a estratégia x x      

Planejar a estratégia   x x    

Alinhar a organização     x x  

Planejar operações      x  

Monitorar e aprender       x 

Testar e adaptar x       

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa 
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4.2.1 Análise e Aprendizado 

 

O ciclo anual do planejamento estratégico é iniciado com a análise de 

ambientes externo e interno e análise dos resultados do ciclo anterior do 

planejamento. O Diretor de Estratégia e Gestão define como primeira etapa do ciclo 

o processo de análise e aprendizado: “a primeira etapa do nosso processo é de 

analise e aprendizado, então olhamos para dentro e pegamos diagnósticos de 

gestão, a própria auto avaliação do PGQP (Programa Gaúcho de Qualidade e 

Produtividade), pesquisa de PIB (...)”. O Especialista do planejamento estratégico 

complementa que nesse momento os resultados do ciclo anterior são verificados 

com o intuito de planejar o próximo, conferem o que haviam se comprometido e o 

que realmente executaram no ano. 

Na análise do ambiente externo a Alfa possui, para o negócio principal da 

empresa, uma área de inteligência de mercado responsável pelas análises dos 

concorrentes, de novos produtos no mercado, previsões de crescimento, entre 

outras análises externas. Essa área tem a responsabilidade de abastecer o Comitê 

de Estratégia com as informações num horizonte de 18 meses. Além dessas 

informações coletadas internamente, quando necessário, a empresa busca dados 

com fontes externas como entidades de classes e consultores. Para a área de 

reposição de peças a coleta de dados externos é realizada pelo gestor da área em 

conjunto com a área de inteligência de mercado.  

O ambiente interno é analisado considerando os dados da pesquisa de clima, 

Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP), Instituto Ethos, Pesquisa 

salarial e levantamento das áreas sobre os pontos fracos, pontos fortes, ameaças e 

oportunidades de melhoria (matriz SWOT). O Diretor de Estratégia e Gestão salienta 

que o foco dos Diretores é a análise do ambiente externo, já o ambiente interno tem 

a participação de todos, pois cada área faz a sua avaliação que contribuirá para a 

análise final do Comitê de Estratégia.   

Para a empresa essas análises dão subsidio para a formulação das 

estratégias do novo ciclo. Prieto (2011) denomina esta etapa de alinhamento 

externo, quando a organização ajusta sua estratégia ao ambiente organizacional. 

Essa etapa é de extrema relevância na literatura, Venkatraman e Camillus (1984) e 

Stepanovich e Mueller (2002) destacam a importância das análises de ambientes 

para uma definição coerente da estratégia. Já os autores Semler (1997) e Sheppard 
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e Chowdhury (2005) ressaltam o prejuízo para as estratégias e consequentemente 

para as organizações quando há desalinhamento com o seu meio ambiente.  

Além das análises estratégicas da Alfa estar em consonância com a literatura 

de estratégia que julga importante a relação ambiente – estratégia para o sucesso 

da organização, essas análises atendem aos quatro dos modelos de implementação 

da estratégia utilizados nessa pesquisa: Hoshin Kanri, Hambrick e Cannella (1989), 

Hrebiniak (2006) e Kaplan e Norton (2008). Quanto ao modelo do Hoshin Kanri de 

Jolayemi (2008) essa etapa atende as definições do pré-planejamento, no qual os 

resultados das análises dos ambientes influenciam as definições estratégicas, 

podendo afetar inclusive a visão de futuro da organização.  

Já Hambrick e Cannella (1989) descrevem em seu modelo a relevância da 

identificação dos obstáculos externos e internos à implementação no momento da 

formulação. As análises realizadas pela Alfa nesse momento pré-formulação da 

estratégia atende parcialmente as análises dos obstáculos, pois o foco da Alfa é o 

cenário em que a empresa se encontra, e não as possíveis barreiras à 

implementação da estratégia.  

O modelo de Kaplan e Norton (2008) igualmente aponta a relevância das 

análises de ambientes durante a formulação da estratégia. Os autores incluem nas 

análises a utilização da matriz SWOT (análise dos pontos fortes, pontos fracos, 

ameaças e oportunidades de melhorias) como ferramenta básica para a 

classificação dos atributos dos ambientes. Tanto, as análises de ambientes como a 

matriz SWOT são utilizadas pela Alfa gerando informações aos gestores para a 

tomada de decisão. A matriz SWOT na Alfa foi descrita como ferramenta utilizada 

em toda a organização para reflexão da situação interna das áreas. Entretanto, o 

Especialista do Planejamento Estratégico considera baixo o aproveitamento das 

informações geradas na matriz SWOT pela maioria das áreas. O Especialista 

entende que os gestores executam a atividade de análise dos pontos fortes, pontos 

fracos, ameaças e oportunidades somente como exigência do Planejamento 

Estratégico para a definição do mapa estratégico, e não utilizam as informações 

durante o ano para melhorias de seus setores. 

Por fim, o modelo de Hrebiniak (2006) diferentemente dos demais não aborda 

os detalhes para a formulação da estratégia, o modelo define apenas como ponto 

inicial a estratégia corporativa elaborada. Contudo o autor explica que a formulação 

não ocorre no vácuo, para ter uma boa e coerente estratégia é necessário que a 
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organização analise as forças do mercado, seus competidores e seus próprios 

recursos e estratégias para definir um posicionamento estratégico que permita a 

obtenção de vantagem competitiva. Esses pontos destacados por Hrebiniak (2006) 

estão de acordo com as atividades executadas pela Alfa para garantir que as 

estratégias estejam coerentes com seu mercado de atuação e seus recursos. 

 

4.2.2 Definir a Estratégia 

 

Com as análises dos ambientes o Comitê define as estratégias para o 

próximo ano. Essas definições são realizadas em consenso, quando não há 

harmonia ou é necessário uma posição final, esse papel cabe ao Diretor 

Superintendente. O Diretor de Estratégia e Gestão esclarece que a busca principal é 

pelo consenso para a tomada de decisão: “(o Comitê) busca que todos tenham a 

mesma compreensão e evolua o pensamento até chegar à mesma ideia.” Nesse 

momento de definição estratégica o Comitê, além da análise dos ambientes, avalia 

os resultados alcançados no último período. Pelo relato dos entrevistados as 

estratégias do ano anterior e os resultados alcançados são as principais fontes para 

as definições do ano seguinte.  

No primeiro processo estratégico que ocorreu em 2007/2008 as estratégias 

foram definidas para longo prazo – cinco anos, no entanto, nesses ciclos anuais as 

estratégias são revisadas e definidas para o período de um ano. O Comitê debate 

estratégias de longo prazo, algumas vezes estratégias ainda confidenciais, porém 

estas não são incorporadas ao planejamento do ano. Apenas é registrado no mapa 

estratégico o que deverá ser implantado no próximo ano, como esclarece o Diretor 

de Estratégia e Gestão: 

 

Usamos uma ata para fazer a gestão do ano, então (estratégias) mais de 
longo prazo, mudança, mais estratégicas isso acaba não ficando no sistema 
de gestão e no momento disso entrar na execução mesmo acaba passando 
por um mapa e as pessoas consideram (...) 
Temos um comitê de estratégia e ele debate sobre isso, as estratégias vem 
derivadas de necessidades do cliente ou de oportunidade de mercado, então 
acabamos usando esse momento para discutir um pouco sobre isso 
(estratégias de longo prazo) e deixar algumas ideias mais claras, mas depois 
no momento de execução quando chega a hora acaba indo para o mapa.  

 

Esse posicionamento de incluir a estratégia no mapa apenas no momento 

ideal para sua implementação está alinhado à visão de Hambrick e Cannella (1989) 
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que questionam a dicotomia formulação – implementação, para os autores uma 

estratégia é bem elaborada somente quando é implementável. 

Os entrevistados não identificam mudanças drásticas nas estratégias de um 

ano para outro, entendem que a cada ciclo agregam melhorias estratégicas para a 

Alfa. Essas melhorias refletem no alcance final das metas, o Diretor de Estratégia e 

gestão informou que inicialmente a Alfa atingiu 70% dos resultados e anualmente 

foram aumentando o percentual até alcançarem 82% no último período (ciclo 2012). 

A Alfa é composta por uma empresa Holding e fábrica, nesse momento de 

formulação da estratégia o Comitê trabalha a visão conjunta da Alfa. Para os 

entrevistados, essa separação é vista apenas como legal, para as estratégias o 

entendimento é de empresa única. Os diferentes negócios da Alfa, produtos para 

fábricas e peças para reposição também são trabalhados e pensados em conjunto 

nesse momento de formulação.  

Ao analisar a relação dessa etapa com os quatro modelos estudados, 

conforme apresentado no Quadro 20, identifica-se relacionamento da etapa 

Formulação da Estratégia com etapas dos modelos do Hoshin Kanri, Hrebiniak 

(2006) e Kaplan e Norton (2008). 

No modelo do Hoshin Kanri de Jolayemi (2008) a etapa da Alfa de 

Formulação da estratégia é compatível com a sexta etapa denominada Plano Anual. 

Jolayemi (2008) recomenda a elaboração do plano estratégico anual alinhado às 

estratégias de médio e longo prazo, contendo exclusivamente objetivos críticos para 

serem executados no ano. Na Alfa apesar de não haver as estratégias de longo e 

médio prazo, o Comitê opta no ciclo anual por trabalhar apenas com poucos 

objetivos críticos para a empresa, assemelhando-se ao plano anual do Hoshin Kanri. 

Nas entrevistas, tanto o especialista como o Diretor informaram que com as 

melhorias do processo estratégico a empresa optou por restringir o número de 

estratégias, objetivos e indicadores para facilitar o acompanhamento dos resultados 

e monitorar apenas dados relevantes para a Alfa.  

Ao comparar o ciclo estratégico da Alfa com o modelo de Hrebiniak (2006) 

percebe-se que a etapa da Alfa de Formulação da estratégia é compatível com a 

etapa Estratégia Corporativa de Hrebiniak (2006). Como informado no capítulo 2.2.2 

o autor não tem objetivo de descrever o método para concepção da estratégia, 

entretanto ressalta a integração das estratégias corporativas e de negócios para não 

haver desalinhamento na execução. Essa integração de estratégias foi identificada 
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no ciclo estratégico da Alfa, os entrevistados demonstraram que apesar das 

separações legais da Alfa em holding e fábrica, e a existência de dois negócios de 

atuação, a concepção da estratégia é única e integrada.   

Kaplan e Norton (2008) expõem que após análises do desenvolvimento das 

estratégias em diversas organizações concluíram que anualmente, durante um 

período de 3 a 5 anos, as empresas incluem mudanças incrementais em suas 

estratégias, e quando ocorre obsolescência da estratégia vigente as empresas 

partem para a estratégia transformacional. Na Alfa percebe-se que o ciclo anual vem 

desde 2009 trabalhando com as mudanças estratégicas chamadas por Kaplan e 

Norton (2008) de incremental, conforme informou o Especialista do Planejamento 

Estratégico depois do trabalho estratégico de longo prazo realizado em 2008 houve 

apenas melhorias e ajustes das estratégias.  

A estratégia denominada transformacional parece não haver ocorrido na Alfa 

nesses 5 anos, estando ainda dentro do período de 3 a 5 anos identificado por 

Kaplan e Norton (2008) para que ocorra essa revisão e transformação geral da 

estratégia. Uma divergência do processo estratégico da Alfa com o que apontou 

Kaplan e Norton (2008) é sobre os motivos da demanda por novas estratégias, para 

os autores, resultados negativos em relação à estratégia planejada originam a 

necessidade de estratégias transformacional. Na Alfa o que se percebe é que a 

estratégia traçada em 2008 não foi concretizada, no entanto, a empresa optou por 

permanecer com a mesma visão e realizar apenas melhorias nas estratégias, 

objetivos e indicadores. A não obtenção dos resultados esperados não levou a uma 

mudança drástica na estratégia. 

Não foi possível efetuar a comparação da etapa de formulação da estratégia 

da Alfa como etapas do modelo de Hambrick e Cannella (1989), porque esses 

autores não enfatizam a construção da estratégia, já que não acreditam na 

separação formulação – implementação.   

Neste tópico são abordadas apenas as atividades que compõem a etapa de 

formulação da estratégia. A forma como as estratégias são formuladas e quais os 

principais aspectos considerados para a sua concepção estão descritos no capítulo 

4.1 Formulação da Estratégia. 
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4.2.3 Definir Objetivos, Indicadores e Metas 

 

A partir das estratégias definidas o Comitê revisa os objetivos, indicadores e 

metas do período anterior para definir as do ano seguinte. O Especialista do 

Planejamento Estratégico explica que primeiro é revisado o objetivo para avaliar se 

permanece ou não, quando o objetivo é mantido verifica-se o indicador e meta. O 

Especialista comenta sobre casos em que o Comitê mantém o objetivo estratégico, 

porém troca o indicador – forma de cálculo – porque identifica falhas ou pontos de 

melhorias que trarão melhor base para análises futuras: 

 

Nós temos um objetivo que é fidelizar clientes (...) o que é esse fidelizar 
cliente? Nós tínhamos como indicador dele o número de visitas que nós 
fazíamos a clientes. E o que vimos? Podemos visitar o cliente e isso não 
gerar fidelização nenhuma, não vai gerar compra, eu visitei e o cliente diz: eu 
não vou comprar de ti! (...) Não vai comprar de mim, mas eu visitei e vai 
contar (...), vai atingir o indicador, então discutimos e fechamos um (novo) 
indicador. 

 

Quanto às definições de metas, para o Diretor de Estratégia e Gestão esta é a 

etapa de maior negociação entre os integrantes do Comitê. Os Diretores apresentam 

os resultados esperados e os donos dos processos (gerentes ou coordenadores) 

negociam até haver um consenso entre o desejado e o factível. Quando a Alfa 

mantém o mesmo objetivo e indicador de anos anteriores o Comitê avalia a meta 

com intuito de torná-la mais agressiva, segundo o Especialista do Planejamento 

Estratégico todas as metas que podem ser melhoradas são avaliadas. Contudo, há 

metas definidas pelos dados do orçamento anual, nesses casos não há muitas 

avaliações ou negociações a serem feitas.  

Nessa negociação de meta, além da definição do resultado almejado a 

empresa trabalha com outros dois patamares: a salva guarda e o desafio conforme 

explana o Especialista do Planejamento Estratégico: 

 

Nós sempre trabalhamos até pela questão do PPR, mas acaba aplicando 
para todas (as metas) o que chamamos de salva guarda e desafio, então 
salva guarda seria: qual o mínimo que eu espero atingir e desafio é o que 
vaio ser a superação da meta, então trabalhamos normalmente com 5% para 
baixo como salva guarda, então eu aceito -5%, mas para eu chegar no 
desafio é mais 15%. Claro, tem indicadores que eu não consigo trabalhar com 
essa proporção, mas onde dá trabalhamos com essa. Então a salva guarda é 
mais próxima da meta e o desafio é um pouquinho mais distante, e a gente 
consegue ou tem metas que não atingem, tem resultados que ficam na salva 
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guarda, tem resultados que ficam na meta e resultados que chegam no 
desafio, então temos de tudo um pouco. 

 

A evolução identificada no processo de formular a estratégia também mostra 

resultados nas definições de objetivos, indicadores e metas, o Diretor de Estratégia 

e Gestão conta que no primeiro ciclo “tínhamos a tendência de colocar tudo junto, 

então na verdade fomos amadurecendo”, reduziram o número de objetivos e 

indicadores e dividiram os indicadores em dois tipos: indicador de resultado e 

indicador de processo. 

Com essa etapa do ciclo estratégico concluído a Alfa finaliza a revisão do 

mapa estratégico, tendo o novo mapa estratégico para o próximo período.  

Essa etapa é novamente comparável a três dos modelos estudados: Hoshin 

Kanri, Hrebiniak (2006) e Kaplan e Norton (2008). Não sendo possível comparar ao 

modelo de Hambrick e Cannella (1989) porque os autores não detalham a criação 

das estratégias e objetivos.  

Ao comparar a definição de objetivos, indicadores e metas na Alfa com o 

Hoshin Kanri percebe-se que as preocupações da Alfa são similares aos 

apontamentos de Jolayemi (2008) com as medidas de desempenho. O Especialista 

do Planejamento Estratégico conta sobre a evolução dos objetivos e indicadores ao 

longo dos ciclos estratégicos, e a preocupação com algumas medidas que não 

refletem a estratégia concebida, problema, este, apontado por Jolayemi (2008). 

Dessa forma, a Alfa em cada definição de objetivos e indicadores avalia se sua 

forma de medição esta atendendo ao esperado, e quando necessário ajusta seus 

cálculos visando resultados mais confiáveis e que retratem a estratégia. 

O resultado da definição dos objetivos, indicadores e metas da Alfa é 

compatível com o resultado esperado por Jolayemi (2008). Esse autor descreve que 

ao final do planejamento anual a empresa precisar ter documentado as estratégias, 

os objetivos, suas metas a formula de medição e o dono das estratégias. Essa 

estrutura é encontrada na Alfa que desenvolve o mapa estratégico do Ano, 

apresentando os principais tópicos requeridos pelo autor.  

Esse mapa estratégico, não só atende aos tópicos descritos por Jolayemi 

(2008) como está alinhado ao modelo de Kaplan e Norton (2008). O alinhamento ao 

modelo de Kaplan e Norton (2008) é mais perceptível, porque segundo informado 

pelo Especialista do Planejamento Estratégico, A Alfa segue a metodologia do 
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Balanced Scorecard criado por estes autores, e utilizado como a principal ferramenta 

do modelo estudado.  

A Alfa segue as quatro perspectivas do BSC – financeira, clientes, processos 

e aprendizado e crescimento – para a definição dos seus objetivos e indicadores. O 

diferencial do processo da Alfa para o descrito por Kaplan e Norton (2008) refere-se 

às definições de metas. Kaplan e Norton (2008) entendem que as metas são 

definidas de forma arbitrária pelos executivos, no entanto, na Alfa o Diretor de 

Estratégia e Gestão cita essa etapa como a de maior negociação entre os Diretores 

e os donos dos processos / indicadores.  Como nos resultados da pesquisa sobre a 

formulação da estratégia, os respondentes discordaram de decisões baseadas no 

poder, compreende-se que na Alfa essas definições são democráticas.  

Por utilizar o BSC, essa etapa do ciclo estratégico da Alfa também atende a 

etapa Estratégia de Negócio e Objetivos operacionais de curto prazo do modelo de 

Hrebiniak (2006), pois o autor cita como possível ferramenta para essa atividade o 

uso do BSC. Contudo, a Alfa não alinha com o BSC a estratégia de longo prazo com 

os objetivos de curto prazo como solicitado por Hrebiniak (2006), por não trabalhar 

com estratégias de longo prazo como informado anteriormente.  

Assim como mencionado por Jolayemi (2008), Hrebiniak (2006) reforça a 

necessidade de indicadores que forneçam medidas que avaliem a execução da 

estratégia. Para Hrebiniak (2006) para conseguir essas métricas os gestores gastam 

muito tempo com a definição de objetivos, indicadores e metas, esse fato foi visto no 

processo da Alfa, no qual os entrevistados descreveram uma etapa longa e de forte 

negociação. 

   

4.2.4 Planejar as Ações para Alcance da Estratégia 

 

Com as definições da estratégia e objetivos, o Comitê analisa quais as ações 

são necessárias para alcançar a estratégia definida. Para as definições das ações, 

os gerentes podem envolver seus colaboradores para uma análise mais consistente. 

Há, também, análises multidisciplinares para as ações que tem maior impacto, o 

Especialista observa que essas análises multidisciplinares geram ações mais 

estruturadas, porque consolida diferentes visões: visão financeira, visão do 

processo, visão de recursos humanos, entre outras. 
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Ao final de todo o planejamento o Especialista do Planejamento Estratégico 

gera um documento consolidando todas as ações estabelecidas, como explicado a 

seguir: 

 

Cada gestor sabe o que tem que ser feito e nesse documento de 
planejamento onde fazemos as analises de suporte já ficam lá também quais 
são as ações que vão ser realizadas durante ano, novos projetos, melhoria de 
revisão de algum processo está tudo lá dentro, então fica... a própria 
necessidade de treinamento fica junto, necessidade de infraestrutura fica 
junto, então tudo isso colocamos nesse documento, eu tenho um book de 
cada área com tudo, analise interna, analise externa, o que vai ser feito no 
próximo ano e as necessidades. 

 

Em paralelo ao ciclo estratégico a empresa define o orçamento anual. Os 

processos estratégicos e de orçamento são utilizados em conjunto para 

planejamento da estrutura organizacional e física necessária para a implementação 

da estratégia. Para o Diretor de Estratégia e Gestão o planejamento estratégico e o 

orçamento anual estão vinculados, assim devem ocorrer em conjunto para poupar 

esforços e ter resultados mais efetivos:  

 

Na verdade o processo de planejamento é muito junto do processo de 
orçamento, então quando estabelecemos as metas e se a meta depende de 
algum dado do orçamento nós esperamos para fazer no mesmo momento (...) 
No mesmo momento até para somar esforços se cada etapa fazer um 
processo separado acaba sendo trabalhoso.   

 

O Especialista do planejamento estratégico também ressalta a importância do 

vinculo entre orçamento e planejamento: 

 

É junto, tudo acontece no mesmo momento, então ali por setembro, então 
entra a parte de análise de cada uma das áreas, de ambiente interno, 
externo, pontos fortes, pontos fracos, uma analise de orçamento, o que eu 
vou prever para o ano que vêm, quais são os projetos que eu vou precisar, 
questões de quadro pessoal, materiais, tudo isso junto e o indicadores, então 
andamos com todos esses processos ao mesmo tempo, e isso é umas coisa 
que já aconteceu mesmo, um não fecha antes do outro. Enquanto eu não 
validei orçamento eu não dou ok nas minhas metas por que eu preciso desse 
ok, esse é o orçamento do ano, então agora estamos com as metas definidas 
e isso tem que acontecer junto. 

 

Para Getz et al (2009) esta é a etapa de ligação entre a formulação e a 

implementação. Esse autor entende que ao planejar as ações as empresas têm dois 

focos: o alcance das estratégias no longo prazo e atendimento das necessidades de 

curto prazo, contudo nem sempre essas ações planejadas conseguem influenciar no 
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alcance da estratégia. Na Alfa essa realidade não foi evidenciada pela inexistência 

de estratégias documentadas de longo prazo, assim, as estratégias formuladas 

visam o atendimento das necessidades de curto prazo, e as ações são definidas 

para alcance das estratégias.  

 Conforme identificado nas entrevistas, ao planejar as ações os gestores 

obtêm auxílio de profissionais externos ao Comitê, além disso, apóiam análises 

multidisciplinares para a definição das ações. Esse posicionamento da Alfa é 

condizente com as necessidades expostas por Noble (1999a) e Sabourin (2009) 

para evitar o desalinhamento dos objetivos entre as áreas. As ações estando 

alinhadas entre as áreas facilitam a implementação das estratégias.  

Ao avaliar a etapa de planejamento das ações para alcance das estratégias 

identifica-se ligação com os quatro modelos estudados. No modelo do Hoshin Kanri 

está etapa é similar à sétima etapa do modelo de Jolayemi (2008) denominada 

implementação da política e do processo catchball. A principal diferença da Alfa para 

o modelo do Hoshin Kanri está na utilização da ferramenta de catchball, que torna as 

definições de ações mais participativas. Apesar dos gestores da Alfa incluir outros 

profissionais para as definições das ações, nesse momento o foco das definições 

ainda é do Comitê de Estratégia. O processo torna-se integrado com todos os níveis 

apenas após a comunicação das estratégias, diferenciando-se do Hoshin Kanri e do 

catchball. 

Ao comparar essa etapa do ciclo estratégico da Alfa com o modelo de 

Hambrick e Cannella (1989) percebe-se semelhança com a etapa de alavancas de 

implementação. Os autores definem cinco alavancas que devem ser avaliadas para 

que a execução das estratégias ocorra. Na Alfa as alavancas são trabalhadas nas 

definições das ações, conforme descrito no Quadro 17. Hambrick e Cannella (1989) 

estimam que as alavancas sejam tratadas nos três primeiros meses de 

implementação das estratégias, entretanto na Alfa as alavancas: programas de 

subunidades, recompensas e estrutura são trabalhados antes da execução das 

estratégias, e as alavancas: comprometimento de recursos e pessoas são 

trabalhados em dois momentos, na formulação e no início da execução das 

estratégias. 
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Quadro 17 - Ações realizadas pela Alfa em atendimento as alavancas de implementação do 
modelo de Hambrick e Cannella (1989) 

Alavancas Ação realizada pela Alfa 

O comprometimento de recursos 
Define ações e recursos necessários para a execução das 

estratégias. Os recursos financeiros são definidos em 
conjunto com o orçamento anual. 

Programas de subunidades 
É gerado um documento por área contendo as principais 
ações definidas no ciclo estratégico e como cada área irá 

executar a estratégia. 

Estrutura 

Na definição das ações para alcance das estratégias 
registra-se a estrutura física e organizacional necessária. 

Todas as alterações de estrutura esperada para o ciclo são 
avaliadas e aprovadas nesse momento. 

Recompensas 
Junto com o ciclo estratégico a Alfa define o PPR, com 

todos os objetivos e metas do PPR alinhados a estratégia 
da empresa. 

Pessoas 

A Alfa aprova junto com as ações e o orçamento anual o 
programa de capacitação necessário aos profissionais para 

atendimento às exigências da empresa e crescimento 
profissional. As demais ações ligadas a recursos humanos 
são trabalhadas na etapa de desdobramento da estratégia. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa 

 

Na comparação da fase de planejamento das ações na Alfa com as etapas de 

Integração / estrutura corporativa e integração / estrutura de negócio requeridas no 

modelo de Hrebiniak (2006) nota-se que na Alfa há uma simplificação das 

atividades. Essa integração da estratégia com a estrutura física e organizacional 

ocorre na Alfa, como informado acima, com o envolvimento do Comitê e outros 

profissionais convidados pelos gestores. Contudo, devido ao tamanho da Alfa e a 

proximidade física das unidades da empresa a integração das estruturas não exige a 

complexidade apontada por Hrebiniak (2006). O autor trabalha com exemplos de 

multinacionais, as quais possuem plantas em países diferentes, exigindo dessa 

forma, ações formais e estruturadas de integração das áreas e unidade.  

 No modelo de Kaplan e Norton (2008) para planejar a estratégia, além da 

indicação de utilização do BSC conforme exposto no capítulo acima os autores 

informam a necessidade de um orçamento específico para as iniciativas 

estratégicas. No entanto, na Alfa o ciclo estratégico e o orçamento anual estão 

diretamente relacionados, não havendo um orçamento especifico voltado para os 

planos estratégicos. Conforme destacado pelo Diretor de Estratégia e Gestão, a Alfa 

opta por não definir o orçamento para projetos estratégicos específicos porque 

entendem que a disponibilidade do caixa pode mudar muito. Na Alfa os recursos são 

aprovados para utilização nos projetos conforme serão implementados. Este é o 

principal ponto de divergência do modelo adotado pela Alfa com as orientações de 
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Kaplan e Norton (2008), esses autores destacam como problemático para a 

estratégia essa aprovação de orçamento conforme a necessidade, pois se o 

orçamento não foi executado conforme planejado e o gestor precisar definir entre 

“não estourar o orçamento” ou “executar uma ação estratégica que compreenda 

gastos/investimento” os gestores normalmente definem por cumprir com as metas 

orçamentárias.  

 

4.2.5 Comunicar a Estratégia 

 

As estratégias, mapa estratégico, indicadores e metas são publicados em 

peças de comunicação, como exemplo cadernos que são distribuídos anualmente 

para os colaboradores. A Alfa, também, estabeleceu um evento denominado “Na 

Direção do Futuro” como forma de divulgação oficial da estratégia para toda a 

empresa. Nesse evento, há a participação de todo o Comitê de Estratégia, de 

coordenadores que não fazem parte do Comitê, dos colaboradores da Gerência de 

Desenvolvimento Humano Organizacional e de colaboradores das diversas áreas 

convidados pelo gestor. O Especialista de Planejamento Estratégico explica que há 

um limite de participantes para o evento, devido à organização do evento e local, 

assim definem uma cota de participantes por área e repassam ao gestor a 

responsabilidade pelo convite dos colaboradores: 

 

Chegamos para o gestor da área e dizemos: tem 5 vagas, acha 5 pessoas do 
teu grupo que tu ache que seja interessante que eles participem e convida. 
Pegamos pessoal de produção, logística, pessoal de compras e das mais 
diversas áreas para passar essa tarde lá, normalmente tem uma palestra, 
então vem uma pessoa de fora. 

 

A comunicação para o restante da empresa, para aqueles que não 

participaram do evento fica sob a responsabilidade do Gestor. Para a Alfa todos os 

colaboradores devem compreender a estratégia da organização, os objetivos, os 

indicadores e as metas. O especialista ressaltou a importância que a empresa 

visualiza no entendimento de cada colaborador sobre a estratégia e sobre o cálculo 

dos indicadores e metas: 
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Partimos do pressuposto que todos têm que ser comunicados, isso nós 
brigamos muito principalmente quando começamos a ter um PPR ligado a 
resultados de metas e que o profissional tem que ter acesso, então, por 
exemplo, usamos como fator humanizador o Ebitda. Então qual Ebitda que a 
empresa quer atingir?  Qual é o custo do processo que a empresa quer 
atingir? Qual é o custo de mão de obra? Tudo isso está lá (...) explica como é 
o cálculo, fala do indicador (...), então tudo isso nós fazemos sempre muito 
aberto. 

 

A etapa de formulação da estratégia encerra quando o mapa estratégico é 

atualizado e comunicado a todos, desse ponto em diante a Alfa não altera mais a 

estratégia, objetivo, indicador ou meta. Durante ano, a empresa pode identificar que 

o objetivo ou indicador não está estruturado da melhor forma, entretanto as 

alterações somente serão realizadas no próximo ciclo estratégico, como pontuado 

pelo especialista: “vamos acompanhando (as metas) se no meio do ano 

identificamos que a forma como está não é melhor, não mudamos, seguimos com 

aquela regra até o final do período e no outro ano revisamos”.  

A comunicação das estratégias para todos os níveis organizacionais é uma 

atividade bastante trabalhada na literatura sobre implementação das estratégias. 

Beer e Eisenstat (2000) apontam a comunicação vertical pobre como um dos 

assassinos da estratégia, Raps (2004) orienta a utilização de comunicações internas 

para envolver os funcionários à estratégia, Bossidy e Charan (2005) relatam a 

importância da defesa da estratégia pelo gestor para todos os níveis hierárquicos, 

Beatty e Quinn (2007) defendem o diálogo dos líderes com suas equipes para 

minimizar os impactos negativos das novas estratégias. Com esse mesmo 

entendimento, a Alfa possui uma estrutura formal para comunicar a estratégia 

planejada e acompanhar mensalmente sua evolução. Tanto para o Diretor de 

Estratégia e Gestão quanto para o Especialista do Planejamento Estratégico a 

comunicação clara e aberta das estratégias, objetivos, indicadores e metas é um 

diferencial para o alcance dos resultados planejados.  

Embora a comunicação apareça em importantes trabalhos sobre 

implementação da estratégia, ao analisar as etapas dos modelos estudados o único 

que apresenta uma atividade especifica de comunicação como ocorre na Alfa é o 

modelo de Hambrick e Cannella (1989). Nos demais modelos, a divulgação da 

estratégia está inclusa em outras atividades com foco mais abrangente. No Hoshin 

Kanri a comunicação está associada à atividade do catchball, entretanto o catchball 

apresenta maior complexidade, não se trata somente da divulgação da estratégia e 
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sim, do diálogo entre as áreas para definições das ações necessárias e alinhamento 

da estratégia. No catchball a comunicação é um meio para atingir a cooperação de 

todos. Assim como no Hoshin Kanri, Hrebiniak (2006) prega a comunicação como 

forma de integrar a estratégia entre as áreas e conseguir o apoio necessário para a 

implementação. No modelo de Kaplan e Norton (2008) a comunicação, também, 

esta associada à outra etapa com objetivo mais amplo. Nesse caso, a comunicação 

é abordada no alinhamento da organização. Os autores entendem que para alinhar 

as estratégias verticalmente e horizontalmente a organização deve ter um plano de 

comunicação para conscientizar e comprometer os funcionários com a estratégia, e 

que esse comprometimento leve-os a busca do desdobramento individual (pessoal) 

das estratégias. 

Já o modelo de Hambrick e Cannella (1989), trabalha com a venda da 

estratégia no mesmo formato estabelecido na Alfa, com a finalidade principal de 

explicar a todos os níveis hierárquicos a estratégia planejada.  A divergência entre a 

comunicação na Alfa e no modelo dos autores é a comunicação para fora da 

empresa. A Alfa foca sua estratégia de comunicação somente internamente, não 

envolvendo fornecedores, parceiros e clientes nas ações de divulgação. 

   

4.2.6 Desdobrar a Estratégia 

 

Com toda a empresa informada sobre as estratégias do ano, inicia-se o 

desdobramento da estratégia para os cargos de especialista, coordenador, gerente e 

Diretor. Esse desdobramento é vinculado ao programa Trilhar de responsabilidade 

da área de Desenvolvimento Humano Organizacional, pois além de desdobrar as 

metas estratégicas ao nível individual permite a avaliação de desempenho e 

competências dos profissionais. Cada colaborador dos cargos contemplados pelo 

programa precisa definir em conjunto com seu gestor as suas metas individuais 

necessárias para contribuição à estratégia organizacional. É salientada pelo 

Especialista do Planejamento Estratégico a importância de objetivos estratégicos 

bem claros e estruturados para não haver falhas no desdobramento: 

 

Eu tenho que ter muito bem definido quais são os objetivos da empresa e 
esse cascateamento muito bem estruturado, por que se não o cara pode ir 
para um caminho que não se esperava, isso tem que estar muito certo e 
muito bem amarrado, mas dá para fazer. 
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Além do desdobramento individual, as áreas têm a possibilidade de 

desdobrarem a estratégia em indicadores operacionais, facilitando o controle da 

estratégia nos processos. Esses indicadores operacionais, apesar de não serem 

relacionados no mapa estratégico serão acompanhados mensalmente e precisam 

estar alinhados ao mapa.  

A Alfa mantém, também, ações periódicas de Grupos de melhorias para 

análise dos processos com o intuito de otimização para alcance das metas 

estratégicas estabelecidas. Isto é, assim que a estratégia é divulgada elabora-se um 

cronograma dos processos que deverão ser revisados e melhorados para atender as 

metas e objetivos estabelecidos. Essas melhorias seguem as metodologias das 

ferramentas Kaizen e ou Six Sigma. 

No modelo do Hoshin Kanri de Jolayemi (2008) o alinhamento das estratégias 

é realizado na etapa de Implementação com o processo de catchball, o qual permite 

as equipes contribuir com ações para a melhoria da execução da estratégia. Este 

desdobramento como ocorre na Alfa é denominado integração, esta contemplado na 

oitava etapa do Hoshin Kanri. A integração é similar ao desdobramento realizado 

pela Alfa, onde planos individuais são definidos para que cada profissional conheça 

a sua contribuição para a estratégia. A particularidade da Alfa, é que esse 

desdobramento individual ocorre apenas para uma parte dos profissionais. Aquelas 

pessoas que exercem cargos operacionais não possuem planos individuais, atuam 

apenas nos planos por processos. Os planos por processo, também, estão 

contemplados na etapa de integração do Hoshin Kanri. A elaboração e execução 

das melhorias dos processos seguem as metodologias das ferramentas Kaizen e Six 

Sigma.  

Ao avaliar o desdobramento da estratégia na Alfa com o modelo de Hrebiniak 

(2006) não se encontra uma etapa similar, entretanto, por Hrebiniak (2006) 

aconselhar o uso do BSC em etapas anteriores do modelo e trabalhar com 

incentivos para os funcionários identifica-se semelhança dessas atividades da Alfa 

com o modelo do autor. O desdobramento individual realizado para uma parcela de 

funcionários da Alfa permite a empresa acompanhar a participação deste funcionário 

no alcance das metas, e consequentemente, recompensar os resultados positivos 

alcançados. Essa é uma prática importante destacada por Hrebiniak (2006), os 

incentivos financeiros e psicológicos são importantes para motivar e comprometer os 

funcionários com a estratégia. A preocupação de Hrebiniak (2006) com os 
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incentivos, e o desalinhamento com a estratégia e a recompensa a ações distinta 

das esperadas pela estratégia. Essa é, também, uma preocupação da Alfa, o 

Especialista do Planejamento Estratégico destacou a necessidade de estratégias 

bem elaboradas que possibilitem um desdobramento claro e estruturado, para não 

gerar problemas futuros com a estratégia e ou com o pagamento das recompensas.  

No modelo de Kaplan e Norton (2008) o alinhamento das estratégias é 

subdividido em três partes, o alinhamento das unidades de negócios, das unidades 

de apoio e dos funcionários. No ciclo estratégico da Alfa, as duas primeiras partes 

do modelo de Kaplan e Norton (2008) não foram relatadas pelos entrevistados, a 

Alfa possui uma estrutura formal de desdobramento da estratégia apenas para os 

profissionais de determinados cargos. O alinhamento das unidades de negócios e 

das áreas com a estratégia como requerido por Kaplan e Norton (2008), na Alfa 

ocorre apenas no momento de definição das ações, utilizando-se o mesmo mapa 

estratégico corporativo.  

Para o desdobramento da estratégia em nível pessoal os autores definem três 

passos: comunicar a estratégia, vincular objetivos e incentivos pessoais à estratégia 

e alinhar os programas de treinamento e desenvolvimento pessoal com as 

competências necessárias à estratégia. Sendo que o primeiro passo, de 

comunicação foi relatado na atividade anterior, quando a Alfa dissemina seu mapa 

estratégico do ano para toda a organização. Nessa etapa de desdobramento, a Alfa 

executa o segundo passo descrito por Kaplan e Norton (2008), no qual os 

funcionários anualmente estabelecem com seus gestores suas metas individuais 

alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa. O alcance dessas metas reflete 

em recompensas no PPR, pois o programa além de considerar metas globais da 

empresa possui uma parte focada nas metas individuais. Isto é, o percentual 

recebido por cada colaborador pelo atendimento das metas do PPR é variável, pois 

uma parte é composta pelo alcance global das metas da empresa e outra parte pelo 

alcance das metas individuais do funcionário. O último passo solicitado por Kaplan e 

Norton (2008), é realizado, no entanto não segue a sequencia definida pelos 

autores. O plano de treinamento e desenvolvimento dos profissionais é estabelecido 

junto com as definições de ações estratégicas e aprovação do orçamento anual. 

Ainda, nessa etapa de desdobramento da estratégia a Alfa identifica quais os 

processos são críticos e deverão ser trabalhados ao longo do ano para 

implementações de melhorias que visem o atendimento das metas estratégicas. As 
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melhorias de processos como informado anteriormente seguem as metodologias do 

Kaizen e Six Sigma. Essa atividade da Alfa está em acordo com a etapa de 

Planejamento das Operações descrita por Kaplan e Norton (2008), inclusive a 

utilização de ferramentas da qualidade para as melhorias dos processos é uma das 

recomendações dos autores. Nesse momento, a Alfa também segue a indicação de 

priorização dos processos mais importantes para o sucesso da estratégia. 

 

4.2.7 Monitorar a Estratégia 

 

Após a estratégia formulada e desdobrada, inicia-se a etapa de 

acompanhamento dos resultados. Durante o mês, o responsável pelo indicador 

registra em sistema o resultado alcançado. Esses registros geram ao final do mês as 

informações para a Reunião Gerencial e Reunião por Cadeia de Contribuição. A 

reunião gerencial é realizada com a presença do Comitê de Estratégia, na qual os 

responsáveis pelos indicadores apresentam os resultados alcançados, quando há 

desvios explicam os motivos e se necessário, estabelecem planos para a melhoria 

do resultado no próximo mês. O Diretor de Estratégia e Gestão explica que os 

planos de ações operacionais para o alcance das metas é de responsabilidade das 

áreas e donos de processos, entretanto, quando uma meta não é alcançada a 

Diretoria passa a ter maior envolvimento com o plano, contribuindo nas análises e 

validações das ações para garantir o alcance dos resultados esperados. 

As reuniões por Cadeia de Contribuição são similares às reuniões Gerenciais, 

porém com público diferente, tendo como foco a comunicação dos resultados para o 

restante da empresa. Essa reunião teve origem em programa da área de 

Desenvolvimento Humano Gerencial que agrupou as áreas pelo seu tipo de 

contribuição à empresa. Nessas reuniões os responsáveis dos indicadores 

apresentam os resultados para todos os membros da cadeia de contribuição, com 

isso, as reuniões não ficam confinadas nas áreas, e sim, permitem uma discussão 

multidisciplinar da estratégia e dos resultados. O Especialista do Planejamento 

Estratégico explica a estrutura da cadeia de contribuição:  
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Nós montamos o que chamamos de cadeia de contribuição, foi um projeto do 
IDHO, como forma de agrupar as pessoas nós chegamos nas cadeias de 
contribuição e disso derivou para a empresa como um todo para a parte 
estratégia, que é o que? Hoje temos quatro cadeias de contribuição: Cadeia 
de Contribuição de Gestão, de operação, uma de desenvolvimento e uma 
de apoio. Quase fecha com as diretorias que nós temos, fica muito perto 
realmente da estrutura que temos, mas em alguns casos a pessoa pode estar 
alocada em uma área da Diretoria de operações, mas ser da cadeia de 
contribuição de desenvolvimento. 

 

No fechamento do semestre há novamente o evento “Na Direção do Futuro” 

para análise da estratégia de forma mais abrangente, já com resultados 

consolidados do semestre e perspectivas para o próximo semestre. Para o Diretor 

de Estratégia e Gestão esse conjunto de reuniões para análise dos resultados é um 

reforço para o sucesso da estratégia, nas palavras do Diretor essas reuniões “acaba 

sendo um fator critico de sucesso muito importante por que tu podes fazer uma 

estratégia brilhante se tu não disseminares e fizeres as pessoas trabalharem para 

realizá-la não adianta nada”. 

No monitoramento dos indicadores voltados aos processos operacionais, 

quando há problemas como o não alcance de metas os gestores podem, também, 

organizar Grupos de Melhorias. Esses grupos são compostos por colaboradores de 

diversas áreas que tem relação com o processo analisado, é definido um líder do 

grupo que conduzirá as analise e definições de melhorias, seguindo os conceitos da 

ferramenta Kaizen. 

Os esforços dos colaboradores para melhoria dos processos e alcance das 

metas são recompensados por meio do Programa de Participação dos Resultados 

(PPR). Todos os indicadores do PPR são alinhados ao mapa estratégico como 

explicado pelo Especialista do Planejamento Estratégico: 

 

O nosso PPR é 100% atrelado a metas com esses indicadores que estão no 
mapa estratégico e ele é dividido da seguinte forma: 60% é resultado global, 
então cinco metas globais ligadas a questões de segurança, qualidade e 
financeiras, atingiu essas cinco, garante os 60% e tem e tem como fator 
balizador o Ebitda, então se atingir no mínimo 70% já começa ter um ganho 
podendo chegar a um salário e meio. Os outros 40% é meta das cadeias de 
contribuição, então para cada cadeia de contribuição definimos 5, 7 metas 
que as pessoas têm que ir atrás e atingir aquelas metas. 

 

Ao final do ciclo estratégico os resultados do ano são revistos e servem de 

entrada para o próximo ciclo estratégico. Os resultados positivos são mantidos e 

busca-se a melhoria para o próximo ano, para os resultados não satisfatórios 
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análises são realizadas para compreender os problemas e definirem novas 

estratégias. 

Ao avaliar essa etapa com os modelos estudados é encontrado similaridade 

com três modelos, exceto o modelo de Hambrick e Cannella (1989) que não aborda 

o acompanhamento dos resultados da implementação. 

No modelo de Jolayemi (2008) do Hoshin Kanri o controle dos resultados da 

execução da estratégia ocorre na etapa oitava, com a implementação da gestão 

diária ou controle diário. Assim, como definido no Hoshin Kanri a Alfa acompanha 

diariamente a execução de seus processos e registra periodicamente os resultados 

alcançados. Quando observado desvios nos processos que afetam ou pedem afetar 

os resultados, ações de melhoria e ou ações corretivas são realizadas pelas áreas 

para que os resultados planejados sejam alcançados. Jolayemi (2008) detalha como 

uma das últimas atividades do Hoshin Kanri a revisão das estratégias e planos de 

ação para adequação a realidade. Já na Alfa, pelo ciclo estratégico ser curto a 

empresa opta por não alterar a estratégia ao longo do ano, porém, sempre que 

identificado no monitoramente necessidade de alterações nos planos de ação, seja 

por desvios dos processos impactos do ambiente externo, os gestores revisam e 

melhoram seus planos com objetivo de alcance das metas planejadas. Dependendo 

da criticidade de uma meta não alcançada nos monitoramentos mensais, novos 

planos de ação podem ser requeridos e acompanhados pela Diretoria para garantir a 

eficácia das ações.  

O monitoramento da Alfa está também alinhado a atividade de controle citada 

por Hrebiniak (2006). Para Hrebiniak (2008) os controles oferecem feedback em 

tempo hábil para implementações de mudanças necessárias. Essa é a mesma visão 

identificada na Alfa, o Especialista do Planejamento Estratégico relatou a utilização 

de um sistema para registro dos resultados dos indicadores, que permite aos 

gestores o acompanhamento dos resultados antes da apresentação nas reuniões.  

Para Kaplan e Norton (2008) o monitoramento e aprendizado da estratégia 

devem ocorrer por meio de reuniões formais e periódicas para avaliação dos 

resultados. Das três reuniões previstas pelos autores, citadas no capítulo 2.5.4, a 

Alfa trabalha com as duas primeiras. Na Alfa, ambas as reuniões são mensais, a 

primeira com a participação do Comitê de Estratégia tem o mesmo objetivo das 

reuniões de análise da estratégia definidas por Kaplan e Norton (2008). A segunda 
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reunião mensal da Alfa são as reuniões da Cadeia de Contribuição, com o objetivo 

de análise da operação. 

 

4.3 Alinhamento Estratégico 

 

O alinhamento estratégico na empresa Alfa foi analisado pelas respostas dos 

integrantes do grupo de melhoria, o Quadro 18 apresenta os resultados do 

questionário: 

 

Quadro 18- Resultados do questionário sobre alinhamento estratégico 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados do formulário de alinhamento estratégico 

 

 Os tópicos a seguir apresentam a análise realizada separadamente pelos 

quatro fatores encontrados na fundamentação teórica, conforme exposto no tópico 

3.2 Métodos e Técnicas de Coleta de dados às respostas foram analisadas, 
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1. Nossos gestores cuidam de como o trabalho é feito, bem como 

dos seus resultados.
0% 8% 8% 11% 32% 29% 13%

2. Nós revisamos nossos processos de trabalho regularmente 

para saber o quanto eles estão funcionando
0% 16% 21% 8% 21% 26% 8%

3. Quando alguma coisa sai errada, nós corrigimos as causas 

apontadas para evitar que o problema ocorra novamente.
0% 8% 3% 16% 29% 18% 26%

4. Os processos são revisados para assegurar que eles 

contribuem para alcançar as metas estratégicas.
0% 3% 18% 13% 37% 18% 11%

5. As atitudes da empresa são condizentes com a estratégia. 3% 21% 16% 21% 16% 21% 3%
6. As políticas e normas da empresa são coerentes com a 

estratégia.
3% 11% 18% 16% 11% 37% 5%

7. Existe um alto envolvimento dos profissionais na implantação 

dos processos e nas alterações dos processos.
0% 16% 16% 8% 29% 24% 8%

9. Os conhecimentos e habilidades dos profissionais são 

adequados às exigências da estratégia da empresa.
3% 11% 13% 13% 37% 18% 5%

8. As metas da empresa são compreendidas por todos os 

profissionais.
11% 11% 16% 18% 26% 13% 5%

10. A estrutura organizacional é adequada às exigências da 

estratégia da empresa permitindo a implementação da mesma
0% 8% 21% 29% 29% 11% 3%

11. Os recursos e capacidades (físicas, f inanceiras e 

tecnológicas) da organização são compatíveis com as suas 

estratégias

16% 24% 29% 13% 8% 8% 3%

12.	Os objetivos e metas gerais da empresa são coerentes com os 

objetivos e metas do seu setor
0% 8% 18% 5% 26% 37% 5%

13.O resultado do seu setor contribui para o alcance do resultado 

global da empresa.
0% 0% 3% 5% 13% 29% 50%

14.Há recompensa para os profissionais quando os resultados 

esperados são alcançados.
32% 29% 13% 8% 13% 3% 3%
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também, em grupos distintos por tempo de empresa. Foram identificados 3 grupos: 

com mais de 4 anos de empresa; entre 2 e 4 anos; e com menos de 2 anos.  Para 

essa análise das médias dos diferentes grupos foi utilizado o teste t de Student. 

 

4.3.1 Alinhamento dos Processos 

 

O alinhamento dos processos é o primeiro fator da análise do alinhamento na 

empresa Alfa, correspondem a esse fator as afirmações 1, 2, 3, 4 e7 do questionário 

sobre alinhamento estratégico. Para os respondentes os gestores cuidam de como 

os processos são realizados e dos resultados esperados. Os processos são 

revisados regularmente, para evitar a repetição de problemas e para atendimento da 

estratégia. , além disso, há um alto envolvimento das pessoas na implantação e 

alteração dos processos. 

Os resultados encontrados demonstram a preocupação da organização e de 

seus gestores com os processos, fator relevante para o alinhamento das estratégias. 

Para Semler (1997) essa preocupação com a existência de processos projetados 

para alcançar os resultados em acordo com a estratégia, minimiza os obstáculos 

para a execução da estratégia. Cordeiro (2005) também destaca que o alcance dos 

resultados esperados nos processos deve refletir o alcance dos objetivos 

estratégicos. 

Na análise das afirmações 2 e 4, nota-se nível mais elevado de concordância 

com a questão 4 do que com a questão 2. Esse resultado está de acordo com os 

resultados da pesquisa de Nohria, Joyce, Roberson (2003), que destacaram que as 

organizações não têm condições de trabalhar a melhoria de todos os seus 

processos, que devem priorizar a eficácia e alinhamento dos processos críticos para 

a estratégia. Essa é também, a visão da filosofia da produção enxuta adotada pela 

Alfa, a qual tem como princípio especificar o que é valor para o cliente e identificar o 

fluxo das atividades na organização que agregam valor ao produto (GODINHO 

FILHO, 2004; ALMEIDA, 2009). Os grupos de melhoria na Alfa são definidos para 

atuarem na resolução de problemas nos processos, para evitar sua repetição 

conforme confirmado na questão 3, e atuarem na melhoria dos processos visando o 

alcance das metas estratégicas estabelecidas. 

Ao analisar os resultados expostos na Tabela 1 de acordo com o tempo em 

que os respondentes estão na Alfa, percebe-se que os profissionais que estão acima 
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de 2 anos na empresa tem entendimento diferente dos profissionais com menos de 

dois anos de Alfa quanto à importância dada pelos gestores aos resultados dos 

processos, a revisão dos processos para adequação ao funcionamento e a revisão 

para alcance das metas estratégicas. Os profissionais com até 2 anos em média 

discordam das afirmações. Essa diferença pode ocorrer por alguma lacuna no 

entendimento das estratégias ou de quais são os processos importantes para a 

estratégia, visto que esses profissionais com menos tempo na Alfa não 

acompanharam a implantação das principais ferramentas vinculadas a processos, 

como exemplo o mapeamento do fluxo de valor, e as práticas de execução da 

estratégia.  

 

Tabela 1 - Resultados do fator alinhamento dos processos por grupos conforme o tempo de 
empresa 

   
Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados do formulário de alinhamento estratégico 

 

Houve semelhança nos resultados das médias da questão 3 entre os 

profissionais, independente do tempo de empresa. Entende-se com esse resultado 

que os profissionais com menos de 2 anos reconhece a alteração nos processos 

Grupos mínimo máximo média desv.padrão p.

+4 anos 2 7 5,2 1,33

2-4 anos 3 7 5,0 1,58

-2 anos 2 4 3,0 1,41 G -2 anos < G +4 anos p. 0,030

+4 anos 2 7 4,5 1,65

2-4 anos 3 6 4,8 1,10

-2 anos 2 2 2,0 0,00 G -2 anos < G +4 anos p. 0,039

+4 anos 2 7 5,5 1,48

2-4 anos 4 5 4,6 0,55

-2 anos 2 5 3,5 2,12 G -2 anos = G +4 anos p. 0,080

+4 anos 3 7 5,0 1,20

2-4 anos 3 6 4,4 1,34

-2 anos 2 3 2,5 0,71 G -2 anos < G +4 anos p. 0,006

+4 anos 2 7 4,7 1,64

2-4 anos 3 5 4,4 0,89

-2 anos 2 3 2,5 0,71 G -2 anos = G +4 anos p. 0,074

7.	Existe um alto envolvimento 

dos profissionais na 

implantação dos processos e 

nas alterações dos processos.

G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,716

G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,769

G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,745

1.	Nossos gestores cuidam de 

como o trabalho é feito, bem 

como dos seus resultados.

2.	Nós revisamos nossos 

processos de trabalho 

regularmente para saber o 

quanto eles estão funcionando

3.	Quando alguma coisa sai 

errada, nós corrigimos as 

causas apontadas para evitar 

que o problema ocorra 

novamente.

4.	Os processos são revisados 

para assegurar que eles 

contribuem para alcançar as 

metas estratégicas.

G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,287

G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,199
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para correção das causas dos problemas, um dos objetivos do grupo de melhoria, 

contudo esse grupo não percebe a revisão dos processos para atendimento das 

estratégias (questão 4).   

Na Questão 7 a média ficou próxima a imparcialidade (4,5), não havendo 

diferenças estatísticas entre as médias por tempo de empresa. Essa resposta pode 

indicar que as ações voltadas às melhorias de processos estão centradas nos 

integrantes do grupo de melhoria, não havendo disseminação igual das práticas de 

processos para todos os funcionários. Para evitar essa situação, Kaplan e Norton 

(2008) indicam o compartilhamento das melhores práticas adotadas para a toda a 

organização, por meio de intercâmbio entre as áreas e/ou unidades.  

Não foram constatadas diferenças nas médias das cinco questões entre os 

profissionais que estão há mais de 4 anos na Alfa com aqueles que relataram estar 

entre 2 e 4 anos.  

 

4.3.2 Alinhamento dos Aspectos Culturais 

 

O alinhamento dos aspectos culturais corresponde as Questões 5, 6 e 9 do 

questionário aplicado ao grupo de melhoria. As respostas às afirmações tiveram 

média próxima à neutra, na qual os respondentes nem concordam nem discordam 

da afirmação. Esse posicionamento dos respondentes é prejudicial para o 

alinhamento das estratégias e para a implementação, Semler (1997) explica que o 

comportamento cultural facilita no alcance das metas estratégicas. Os resultados 

encontrados reforçam o entendimento de Beer e Eisenstat (1996) que não há 

ligação intensa das mudanças com as estratégias, nem nas empresas nem na 

literatura sobre desenvolvimento organizacional. 

A neutralidade nas respostas da questão 5 pode estar ligada a não 

atualização da identidade organizacional desde 2008, pois as estratégias são 

revisadas anualmente para adequação as mudanças nos ambientes e a identidade, 

que repassa para toda a organização a missão, princípios e valores esperados não 

sofreu mudanças. Destaca-se nessa questão, que não há diferenças estatísticas nas 

médias das respostas de acordo com o tempo de empresa (Tabela 2). Isto é, 

independente do tempo de trabalho na Alfa os profissionais tem a mesma visão das 

atitudes da empresa.  
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A divergência das atitudes com a estratégia é entendida por Bossidy e Charan 

(2005) como resultados negativos da falta de diálogo. Líderes que não 

compreenderam as decisões estratégicas e dessa forma não executam as ações da 

forma esperada, ou, não concordaram com as decisões adotadas e 

consequentemente não se comprometem com os resultados. Qualquer um dos 

problemas apontados pelos autores podem ter motivado os profissionais a 

desacreditar na harmonia entre atitudes e estratégia.  

 

Tabela 2 - Resultados do fator alinhamento da cultura por grupos conforme o tempo de 
empresa 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados do formulário de alinhamento estratégico 

 

A coerência das políticas e normas com a estratégia apresentou resultado 

superior a Questão 5, no entanto a média ainda está próxima da neutralidade (4,5). 

As médias encontradas para cada grupo de profissionais com tempo diferente de 

empresa também se mostraram estatisticamente iguais. Para Bossidy e Charan 

(2005) as regras das organizações definem os comportamentos aceitos e esperados 

das pessoas sendo fundamentais para a habilidade da empresa em criar vantagem 

competitiva. Nos casos em que as regras não estão claras ou estão desalinhadas 

com a estratégia a organização tem dificuldade em alcançar os resultados 

esperados. Portanto, a Alfa pode apresentar algumas dificuldades com o alcance de 

objetivos pelo entendimento dos profissionais que nem sempre há coerência entre 

as normas e a estratégia. 

Speculand (2009) acredita a necessidade de comunicação da estratégia é 

muitas vezes interpretada de forma equivocada. Para o autor não basta comunicar a 

estratégia planejada, é necessário que novos comportamentos sejam incentivados 

Grupos mínimo máximo média desv.padrão p.

+4 anos 1 7 4,2 1,64

2-4 anos 2 5 3,2 1,10

-2 anos 2 4 3,0 1,41 G -2 anos = G +4 anos p. 0,324

+4 anos 1 7 4,7 1,68

2-4 anos 2 6 3,6 1,52

-2 anos 4 4 4,0 0,00 G -2 anos = G +4 anos p. 0,559

+4 anos 1 7 4,7 1,39

2-4 anos 2 6 3,6 1,52

-2 anos 2 3 2,5 0,71 G -2 anos < G +4 anos p. 0,032

9.	Os conhecimentos e 

habilidades dos profissionais 

são adequados às exigências 

da estratégia da empresa.

5.	As atitudes da empresa são 

condizentes com a estratégia.

6.	As políticas e normas da 

empresa são coerentes com a 

estratégia.

G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,174

G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,202

G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,100
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para a nova estratégia. Reforça a importância de uma mudança na cultura da 

organização para a efetivação da estratégia. Esse posicionamento de Speculand 

(2009) é similar aos princípios do sistema de produção enxuta de Liker (2005), os 

quais definem para a implantação da produção enxuta a necessidade de 

desenvolvimento de líderes e pessoas que sigam a filosofia estabelecida pela 

empresa. Contudo, se a filosofia ou princípios da empresa não estão coerentes com 

a estratégia, a organização terá maior dificuldade tanto na implantação da estratégia 

quanto na manutenção de seu sistema da produção enxuta. 

Quanto à adequação das habilidades dos funcionários com a estratégia, esse 

fator pode estar relacionado a não existência de desdobramento individual da 

estratégia para todos os profissionais. Visto que, o desdobramento individual permite 

a organização alinhar o desenvolvimento de competência dos funcionários aos 

objetivos pessoais do mesmo contribuindo para o sucesso da estratégia (KAPLAN, 

NORTON, 2008). Entretanto, o posicionamento da Alfa do alinhamento das 

competências e objetivos pessoais e organizacionais ocorrer apenas para um 

determinado grupo de profissionais é coerente com as práticas de mercado. Kaplan 

e Norton (2008) explicam que profissionais de cargos estratégicos, mesmo 

representando uma parcela pequena da organização, apresentam melhores 

condições de influenciarem e melhorarem drasticamente o desempenho dos 

processos, gerando criação de valor para os clientes. Dessa forma, os programas 

para desenvolvimento de competências precisam focar nesses profissionais. Liker 

(2005) também aloca maior importância de entendimento dos processos e da própria 

cultura para os líderes, os quais têm como missão replicar os ensinamentos da 

produção enxuta para as equipes.  

Outra análise para as divergências das habilidades com a estratégia, indicada 

por Bossidy e Charan (2005) está no desenvolvimento dos planos de treinamentos 

alinhados aos resultados já obtidos - considerando o passado. Todavia, os gestores 

deveriam estabelecer planos de desenvolvimento visando à execução nas novas 

estratégias – pensando nas ações futuras, para dessa forma ter habilidades 

adequadas à estratégia. 

Apesar da literatura de implementação da estratégia abordar a relevância da 

cultura e das habilidades e competências para a implementação das estratégias, 

Barros (2007) verificou em sua pesquisa de esses aspectos não representam 

impacto significante na eficácia da execução das estratégias. As mudanças internas, 
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a compreensão da estratégia pelos funcionários e a cultura ocupam respectivamente 

as posições 11ª, 10º e 14º do total de dezesseis (16). Já as habilidades e 

competências ocupam a última posição. Neste contexto, os resultados encontrados 

para esse fator na Alfa não devem representar problema para o alcance dos 

resultados estratégicos planejados.   

 

4.3.3 Alinhamento dos Recursos 

 

A disponibilidade de recursos para a execução da estratégia é abordado 

diretamente por três modelos de implementação da estratégia estudados. Hambrick 

e Cannella (1989) incluem como primeira alavanca da implementação a 

disponibilidade de recursos; Hrebiniak (2006) aborda a integração da estratégia com 

a estrutura da organização; Kaplan e Norton (2008) citam a importância do processo 

de orçamento alinhado ao processo estratégico para garantir os recursos 

financeiros. Contudo, os resultados do fator alinhamento dos recursos na Alfa 

apresentaram médias inferiores em relação aos demais fatores analisados. A análise 

da afirmação sobre a adequação da estrutura organizacional obteve média geral 4,2, 

não havendo diferenças estatísticas entre os grupos de acordo com o tempo de 

empresa (Tabela 3). Esse resultado demonstra imparcialidade dos respondentes 

 

Tabela 3 - Resultados do fator alinhamento dos recursos por grupos conforme o tempo de 
empresa 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados do formulário de alinhamento estratégico 

 

Uma estrutura não adequada à estratégia, conforme foi apontado pelos 

respondentes pode influenciar negativamente na implementação da estratégia da 

empresa Alfa. Barros (2007) identificou em pesquisa com executivos das maiores 

Grupos mínimo máximo média desv.padrão p.

+4 anos 2 7 4,4 1,15

2-4 anos 2 5 3,4 1,14

-2 anos 2
5

3,5 2,12

+4 anos 1 7 3,2 1,68

2-4 anos 1 4 2,6 1,14

-2 anos 2 3 2,5 0,71 G -2 anos = G +4 anos p. 0,570

G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,082

10.	A estrutura organizacional é 

adequada às exigências da 

estratégia da empresa 

permitindo a implementação da 

mesma

11.	Os recursos e 

capacidades (físicas, 

financeiras e tecnológicas) da 

organização são compatíveis 

com as suas estratégias

G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,454

G -2 anos = G +4 anos p. 0,314
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empresas brasileiras que o alinhamento da estratégia com a estrutura é o principal 

fator de influência para a eficácia da implementação das estratégias. A empresa Alfa 

ao não focar suas atividades para o alinhamento da estrutura, poderá perder 

competitividade frente a outras organizações concorrentes, pois sua estrutura não 

contribuirá para a execução da estratégia planejada.   

Entretanto, esse resultado encontrado na empresa Alfa apresenta 

semelhanças com outras pesquisas. Como exemplo, a Pesquisa de Educação 

Executiva Wharton citada por Hrebiniak (2006) apontou situação similar com relação 

à problemática estrutura – estratégia. Os participantes da pesquisa citada destacam 

que as readequações de estrutura não são orientadas pelas razões corretas, e não 

raras às vezes geram fracasso na estratégia. Hrebiniak (2006) destaca os custos 

que a estrutura organizacional mal planejada gera para as organizações, 

ressaltando que o posicionamento estratégico da organização deve guiar a estrutura 

necessária. Barros (2007), apesar de verificar que o alinhamento da estrutura é o 

aspecto de maior relevância para a implementação da estratégia, identificou que 

este é o décimo quarto aspecto de um total de dezesseis em que os executivos 

consideram importantes. Com isso, percebe-se que a atenção prestada pela 

empresa Alfa para o alinhamento da estrutura com a estratégia é inferior a real 

necessidade, porém está em consonância com a preocupação de outras empresas.  

A segunda afirmação desse fator faz referência à adequação dos recursos a 

estratégia, a qual apresentou 68% de discordância. Para Hambrick e Cannella 

(1989) a causa da falha na implementação das estratégias em muitas empresas está 

ligada a problemas na alocação de recursos. Por isso, os autores descrevem esse 

como a primeira alavanca a ser considerada para a execução das estratégias.  

Assim como o aspecto estrutura, o alinhamento dos recursos foi considerado 

na pesquisa realizada por Barros (2007) como um aspecto importante para a 

eficácia da implementação da estratégia, situando-se na terceira posição. Dessa 

forma, percebe-se que ambos os aspectos do fator Alinhamento dos Recursos – 

estrutura e recursos físicos, financeiros e tecnológicos – possuem alta relevância 

para a execução das estratégias, entretanto para os integrantes do grupo de 

melhoria a empresa Alfa não demonstra ter esse fator alinhado com a estratégia.  

O desalinhamento dos recursos com a estratégia pode gerar interpretações 

divergentes sobre a estratégia pretendida pela organização, esse desalinhamento 

causa um dos “assassinos silenciosos” da estratégia definidos por Beer e Eisenstat 
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(2000): Estratégia clara e prioridades conflitantes. Porque a organização comunica 

uma estratégia, mas, não aloca seus recursos como deveria para executar essa 

estratégia planejada.  

Destaca-se que o alinhamento dos recursos influi diretamente no alinhamento 

dos processos, pois para a execução e melhoria dos processos é necessária a 

alocação planejada de recursos.  Okumus (2003) ao descrever um método para a 

implementação eficaz da estratégia inseriu os recursos como um item de execução 

dos processos. Assim, na Alfa esse fator de alinhamento dos recursos poderá 

influenciar no alinhamento dos processos. 

 

4.3.4 Alinhamento do Desempenho da Estratégia 

 

A medição do desempenho é importante porque apresenta aos gestores 

informações dos resultados alcançados possibilitando-os a tomada de decisões 

(HREBINIAK, 2008). Em três modelos estudados, há determinada a necessidade de 

monitoramento dos resultados dos indicadores estratégicos. 

Na análise dos fatores do alinhamento na Alfa, este último fator foi o que 

apresentou a maior desarmonia entre as médias das afirmações. Dentre as quatro 

afirmações do fator, há a maior média do questionário para a Questão 13 – média 

6,2 e a menor média para a Questão 14 – média 2,6. 

O resultado médio para a Questão 8 foi imparcial (4,0), A Alfa possui um 

sistema estruturado de comunicação dos resultados estratégicos, com reuniões 

mensais para a apresentação e análise das metas, ainda assim, os respondentes 

apresentaram posicionamento imparcial para a compreensão das metas. Nas 

análises das médias por tempo de empresa não houve diferenças estatísticas 

(Tabela 4), essa foi a única questão que o resultado médio dos profissionais com 

menos de dois anos foi mais elevada que a média dos profissionais com mais de 4 

anos de empresa.  

Apesar de não concordarem que as meta são compreendidas por todos, os 

integrantes do grupo de melhoria concordam que os objetivos e metas da empresa 

são coerentes com os objetivos e metas dos seus setores, e concordam que os 

resultados dos seus setores contribuem para o resultado geral da empresa. Dessa 

forma, é possível inferir que os objetivos e metas das áreas estão alinhados aos 

objetivos e metas estratégicos.  
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Tabela 4 - Resultados do fator alinhamento desempenho da estratégia por grupos conforme o 
tempo de empresa 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados do formulário de alinhamento estratégico 

 

A última afirmação, a qual questiona a existência de recompensas para o 

alcance dos resultados esperados, apresentou a menor média de todas as questões 

– média 2,6. Além disso, foi a única questão em que o grupo que está entre 2 e 4 

anos na Alfa apresentou média estatística diferente do grupo que está a mais de 4 

anos. A não existência de recompensas ou as recompensas desalinhadas as 

estratégias são, segundo Semler (1997) e Hrebiniak (2006), prejudiciais para o 

alcance das estratégias. As recompensas conduzem os profissionais na busca por 

melhores resultados para a organização. Entretanto, o programa de recompensas 

além de estar atrelado ao alcance do desempenho estratégico, precisar ser claro, 

transparente e justo para assim gerar resultados positivos à organização (RICKLI; 

FERNANDES, 2005). 

 

4.4 Análise do Alinhamento Interno na Implementação da Estratégia 

 

Com a descrição e análise do processo estratégico da empresa Alfa 

apresentado no tópico 4.2 dessa pesquisa, somado aos resultados do alinhamento 

estratégico na visão dos integrantes do Grupo de melhoria é possível analisar o 

alinhamento interno na implementação da estratégia na empresa Alfa, objetivo 

principal dessa pesquisa. 

Grupos mínimo máximo média desv.padrão p.

+4 anos 1 7 4,1 1,58

2-4 anos 1 6 3,2 2,59

-2 anos 4 5 4,5 0,71 G -2 anos = G +4 anos p. 0,725

+4 anos 2 7 4,9 1,50

2-4 anos 3 6 4,8 1,30

-2 anos 3 5 4,0 1,41 G -2 anos = G +4 anos p. 0,431

+4 anos 3 7 6,3 1,09 G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,615

2-4 anos 5 7 6 0,71

-2 anos 5 6 5,5 0,71 G -2 anos = G +4 anos p. 0,345

+4 anos 1 7 2,9 1,68 G 2-4 anos < G +4 anos p. 0,032

2-4 anos 1 2 1,2 0,45

-2 anos 1 2 1,5 0,71 G -2 anos = G +4 anos p. 0,254

13.	O resultado do seu setor 

contribui para o alcance do 

resultado global da empresa.

14.	Há recompensa para os 

profissionais quando os 

resultados esperados são 

alcançados.

G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,289

12.	Os objetivos e metas 

gerais da empresa são 

coerentes com os objetivos e 

metas do seu setor

G 2-4 anos = G +4 anos p. 0,921

8.	As metas da empresa são 

compreendidas por todos os 

profissionais.
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O alinhamento interno das estratégias na Alfa é realizado durante etapas 

diferentes do ciclo estratégico. Os processos da Alfa são alinhados a estratégia após 

a definição e comunicação do mapa estratégico do ciclo. Esse alinhamento pode 

ocorrer durante a execução das estratégias, a responsabilidade do alinhamento 

recai aos profissionais que participam dos grupos de melhorias. As práticas 

utilizadas para o alinhamento interno dos processos seguem as ferramentas da 

produção enxuta, este alinhamento apresentou a maior diferença com o modelo de 

Kaplan e Norton (2008), porque não utiliza o desdobramento pelo BSC.  Pela análise 

das respostas dos integrantes desse grupo, o método utilizado para o alinhamento 

da estratégia com os processos gera resultados positivos. Os integrantes do grupo 

de melhoria em sua maioria percebem a ligação dos processos com a estratégia, 

além disso, entendem que os resultados alcançados pelas suas áreas têm impacto 

direto no resultado global da organização.  

O alinhamento interno dos processos é relevante para as organizações, pois 

a estratégia é executada no nível dos processos (MULLER, 2003; BORELLA, 2009). 

Para Prieto (2011) o alinhamento dos processos pressupõe que a organização tenha 

a identificação dos processos-chave que suportam a estratégia, e trabalhem na 

melhoria contínua destes. Pela utilização da ferramenta da Produção Enxuta de 

mapeamento de fluxo de valor e a formação de grupo especifico para trabalhar as 

melhorias, tanto seguindo a ferramenta Kaizen como Six Sigma, a Alfa demonstrou 

atuar na busca por esse alinhamento. 

Os gestores analisam os aspectos culturais necessários a estratégia durante 

a análise dos ambientes interno e externo, contudo os profissionais da Alfa 

demonstraram não perceber esse alinhamento. Este resultado torna-se preocupante 

porque os valores e normas têm impacto forte no comportamento real das pessoas 

na organização, esse aspecto somado ao programa de recompensa, o qual não 

apresentou resultados positivos na Alfa, conduzem as ações dos profissionais 

(SEMLER, 1997). Um desalinhamento com a estratégia pode conduzir as ações 

executadas para um caminho diferente do planejado. Há, também, um alinhamento 

das habilidades de uma parcela dos profissionais que exercem cargos estratégicos 

ou especialistas no momento do desdobramento individual. Entretanto, o resultado 

desse alinhamento também não é percebido pelo grupo de melhoria. Para Bossidy e 

Charan (2005) este fato ocorre porque a definição das habilidades necessárias aos 

profissionais é realizada com base nas avaliações de desempenho individual, 
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trabalhando com resultados passados, enquanto que o adequado é definir as 

habilidades pela análise dos novos desafios que o profissional enfrentará para 

implementar as estratégias. 

   A Alfa conduz o ciclo estratégico em paralelo ao orçamento anual para 

alinhar a disponibilidade de recursos às iniciativas estratégicas, mas por decisão 

estratégica - financeira a definição final de utilização de verbas para as ações 

estratégicas ocorre ao longo do ano, conforme a execução das ações. Esse 

posicionamento da empresa reflete no grupo de melhoria a percepção de falta de 

ajuste entre os recursos necessários e os recursos / capacidades da empresa. Para 

evitar esse desalinhamento que Kaplan e Norton (2008) defendem que as verbas 

orçamentárias para as ações estratégicas devem estar separadas do orçamento 

geral da empresa, garantindo os recursos para que as ações planejadas sejam 

executadas.   

Por fim, os objetivos e metas da Alfa mostraram-se alinhados a estratégia 

planejada, esse alinhamento é novamente realizado pelas ferramentas da produção 

enxuta com conexão às atividades voltada a análise dos processos. Os gestores 

donos dos processos conduzem o primeiro alinhamento durante a concepção das 

estratégias, sendo este um trabalho que busca o consenso entre os gestores. Em 

um segundo momento, ao divulgar o mapa estratégico o grupo de melhoria pode 

atuar definindo indicadores operacionais e implementando melhorias nos processos. 

Neste processo, Kaplan e Norton (2008) defendem a utilização das ferramentas da 

qualidade para o alinhamento dos processos e indicadores a estratégia.     

O Quadro 19 foi elaborado para sintetizar e, auxiliar na identificação, das 

etapas do ciclo estratégico da Alfa em que ocorre o alinhamento interno dos fatores 

estudados.   
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Quadro 19 - Relação do alinhamento interno com as etapas do ciclo estratégico da empresa 
Alfa 

Alinhamento Interno Etapas do ciclo estratégico da Alfa 

Fator processo Etapa 6 - Desdobrar a estratégia 

Fator Cultural 

Políticas normas e princípios são alinhados na Etapa 
1 – Análise e aprendizado. 
Competências e habilidades dos profissionais são 
alinhadas na Etapa 6 – Desdobrar a estratégia. 

Fator recursos 

Estrutura organizacional é alinhado na Etapa 1 – 
Análise e aprendizado 
Recursos financeiros, físicos e tecnológicos são 
alinhados na Etapa 4 – planejar as ações para 
alcance da estratégia. 

Fator desempenho da estratégia 

Metas, objetivos e resultados das áreas são alinhados 
na Etapa 3 – definir as ações para alcance da 
estratégia e Etapa 6 – Desdobrar a estratégia. 
Recompensa é alinhada no processo de definição do 
Programa de Participação dos resultados em paralelo 
ao ciclo estratégico. 

Fonte: elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa 

 

Pela análise dos dados expostos no Quadro 19 constata-se que dois fatores 

são alinhados às estratégias ainda nas etapas de concepção, além disso, alguns 

aspectos dos fatores Cultural e Recursos são analisados antes mesmo da 

formulação da estratégia. Os fatores Processo e Desempenho da Estratégia são 

alinhados entre a formulação e a implementação da estratégia, sendo que estes 

fatores apresentaram melhores resultados na avaliação dos integrantes do grupo de 

melhoria frete aos demais. Infere-se por esta análise, que o alinhamento dos fatores 

Cultura e Recursos poderiam obter nível de concordância maior se ocorressem em 

etapas posteriores do ciclo, tornando-se mais perceptível aos funcionários. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este último capítulo apresenta as conclusões da pesquisa a partir dos 

resultados analisados no capítulo anterior e, ao final, discute-se as limitações desse 

trabalho e recomendações para trabalhos futuros.  

Essa dissertação se propôs a analisar o alinhamento interno no processo 

estratégico visando à implementação da estratégia. Na busca por este objetivo, 

foram traçados objetivos específicos que norteiam as ações realizadas nessa 

pesquisa. No objetivo específico que visava identificar como os gestores da empresa 

Alfa formulam as estratégias observou-se que a definição das estratégias é um 

processo formal de negociação pautado em análises objetivas de dados do 

ambiente interno e externo. Percebe-se que os gestores preferem gerar estratégias 

que utilizem as oportunidades do mercado externo e suas habilidades, ao invés, de 

concentrar esforços para neutralizar possíveis ameaças. O Comitê de Estratégia é 

formado por representantes de todas as áreas da organização, e todos possuem o 

mesmo peso na escolha da estratégia, não havendo definição estratégica voltada 

para os interesses de um único gestor ou área. Apesar da adoção do sistema de 

produção enxuta, que incentiva a participação dos funcionários para a análise e 

tomada de decisões (LIKER, 2005), os gestores da Alfa não demonstram envolver 

suas equipes na formulação. Infere-se que os gestores consideram que a utilização 

de um Comitê composto por representantes de todas as áreas torna o processo 

participativo, sem necessidade de outros envolvidos. Para os gestores da empresa 

Alfa, as atividades de comunicação da estratégia após a elaboração do mapa 

estratégico é suficiente para envolver e conscientizar os funcionários com a 

estratégia. 

Destaca-se que a formulação das estratégias na empresa Alfa é realizada 

anualmente, considerando apenas estratégias de curto prazo, para execução em um 

ano. Por essa característica, percebe-se que a formulação da estratégia assemelha-

se a atividade de revisão, com aplicação de melhorias incrementais. Não foi possível 

constatar a existência de estratégias transformacionais (KAPLAN; NORTON, 2008).  

Na análise dos resultados para atender o objetivo específico descrever as 

etapas do processo estratégico da empresa Alfa pode-se identificar sete etapas do 

ciclo estratégico que ocorrem ao longo do ano: análise e aprendizado; definir a 
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estratégia; definir objetivos, indicadores e metas; planejar as ações para alcance da 

estratégia; comunicar a estratégia; desdobrar a estratégia; e monitorar a estratégia. 

Cada ciclo inicia-se no segundo semestre do ano para planejamento das estratégias 

para o ano seguinte. O ciclo estratégico compreende etapas de formulação e 

implementação da estratégia. As quatro primeiras etapas do ciclo correspondem ao 

processo de formulação e ocorrem sequencialmente, a partir da quinta etapa inicia-

se o processo de implementação. As três últimas etapas do ciclo podem ocorrem em 

paralelo ao longo do ano.  

Para atendimento ao terceiro objetivo específico que buscava comparar as 

etapas do processo estratégico da empresa Alfa com as etapas dos modelos 

teóricos de implementação estudados nessa pesquisa foi constatado que o processo 

estratégico da Alfa, conforme informado pelos entrevistados, segue as premissas de 

Kaplan e Norton (2008). Na análise comparativa houve aderência de todas as 

etapas realizadas pela Alfa com as etapas do modelo estudado de Kaplan e Norton 

(2008). No entanto, o processo estratégico da Alfa também apresenta similaridade 

com os demais modelos estudados (vide Quadro 20).  Avalia-se que a aderência aos 

demais modelos ocorre porque, os quatro modelos estudados são semelhantes, 

utilizando-se os mesmos conceitos. O modelo que mais se destaca dos demais é o 

de Hambrick e Cannella (1989) porque não trabalha com a dicotomia formulação-

implementação.  

Nas etapas registradas nos modelos de implementação estudados que não 

foram identificas no processo da empresa Alfa, destaca-se a inexistência do 

Catchball.  Como o Catchball é uma ferramenta enxuta, mesmo empresas que não 

utilizam o modelo do Hoshin Kanri podem implementar essa atividade (UPADHYE; 

DESHMUKH; GARG, 2010; AYALA; 2010). Entretanto, não foi percebida a utilização 

dessa ferramenta na empresa Alfa, nem a aplicação de atividade similar e, ou, que 

possua o mesmo objetivo. 

Nessa comparação, percebe-se que apesar da utilização do BSC e mapas 

estratégicos o desdobramento da estratégia nos processos ocorre utilizando-se as 

ferramentas enxutas de Kaizen e grupos de melhoria. O BSC é empregado para o 

desdobramento das estratégias para os funcionários com cargos de especialistas ou 

estratégicos. 

Embora o ciclo estratégico da empresa Alfa compreenda o processo 

estratégico completo, com formulação e implementação num ciclo apenas, verifica-
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se claramente a separação entre a formulação e a implementação. A formulação é 

restrita aos principais gestores da organização, conforme exposto acima, e a 

implementação abrange todos os funcionários. Esse posicionamento dos gestores 

da empresa Alfa corrobora as afirmativas de Hrebiniak (2006) e Atkinson (2006) de 

que os gestores empregam mais energia na definição da estratégia do que na sua 

execução. 

Para análise do último objetivo específico o qual visava identificar o 

alinhamento interno da estratégia na visão dos funcionários da empresa Alfa foram 

definidos quatro fatores conforme a literatura estudada. Esses fatores guiaram a 

análise dos resultados. Todos os fatores foram respondidos pelos integrantes do 

Grupo de Melhoria. O alinhamento do fator processo apresentou resultados 

superiores de concordância com as afirmações, compreende-se que esse fator está 

alinhado as estratégias. Entende-se que os resultados desse fator estão diretamente 

relacionados às ferramentas da produção enxuta utilizadas pela Alfa. Os grupos de 

melhorias, Kaizens e mapeamento dos processos demonstram gerar impacto 

positivo entre o alinhamento da estratégia e os processos da Alfa.  

O fator Cultural demonstrou resultados imparciais, assim é possível avaliar 

que para os funcionários nem todas as políticas e normas da empresa Alfa 

adéquam-se as estratégias em implementação. Apesar de a literatura abordar a 

importância do alinhamento do fator cultura, a pesquisa de Barros (2007) identificou 

que o baixo alinhamento desse fator possui pouca influência na eficácia da 

execução das estratégias. Considerando os resultados encontrados por Barros 

(2007) esse resultado na empresa Alfa não deve demonstrar preocupação aos 

gestores. O fator Recursos, assim como Cultural, expôs resultados imparciais. A 

estrutura presente no fator recursos apresenta forte influência para a implementação 

da estratégia (BARRO, 2007), contudo, conforme ocorre em outras organizações, os 

colaboradores não percebem um alto alinhamento da estrutura com a estratégia na 

empresa Alfa. Já o fator desempenho da estratégia apresentou resultados de 

concordância para os aspectos objetivos e metas das áreas, e discordância com o 

aspecto recompensa. Apesar da Alfa possuir um sistema de participação nos 

resultados os profissionais não conseguem perceber a ligação do programa com as 

estratégias. 

Com relação às limitações dessa pesquisa, considera-se como primeira 

restrição a utilização de um caso único, o qual não possibilita a comparação com 
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outras organizações que aplicam o sistema da produção enxuta. Uma segunda 

limitação do caso único, é a impossibilidade de comparar o alinhamento no ambiente 

enxuto com alinhamento de empresas com o sistema de produção em massa e 

avaliação do impacto das ferramentas enxutas.  

A escolha exclusiva do Grupo de melhoria para a aplicação do formulário do 

alinhamento, também, é um fator limitante da pesquisa. Como o sistema de 

produção enxuta é aplicado a toda organização, a análise do entendimento dos 

demais profissionais é relevante para o processo estratégico e seu alinhamento.  

Considerando-se as limitações dessa pesquisa, recomendam-se estudos 

futuros multicasos com outras empresas que aplicam o sistema de produção enxuta. 

Dessa forma, será possível avaliar quais ferramentas aplicadas geram melhores 

resultados para o alinhamento e implementação da estratégia. Sugerem-se, 

também, estudos multicasos entre empresas com ambiente de produção em massa 

e ambiente enxuto para avaliar o impacto da produção enxuta no alinhamento. 
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