
Implementação e controle  
de estratégias 



IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

A IMPLEMENTAÇÃO E A FORMUAÇÃO INFLUENCIAM-SE 
MUTUAMENTE E ANDAM JUNTAS 



IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

Como a formulação se relaciona 
com a implementação; 
 
Um modelo de implementação 
estratégica em 5 fases. 
 
 



Questões na formulação e na implementação de 
estratégias 

Diagnosticando 
problemas de 
estratégia  

Apropriada Inapropriada 

Boa Sucesso Roleta-russa 

Ruim Problema Fracasso 

FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA 



IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

O que as 
organizações fazem 
é, pelo menos, tão 
importante quanto o 
que elas planejam 
fazer 

Concluindo... 



IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

Tarefas de implementação de estratégias – modelo de 5 fases 

Análise das 
mudanças 

estratégicas 

Análise da 
estrutura 

organizacional 

Análise da 
cultura 

organizacional 

Seleção de uma 
abordagem de 
implementação 

Implementação 
e avaliação da 

estratégia 



Análise das mudanças provocadas pelas estratégias 

É importante ter uma ideia clara de 
quanto a organização terá de mudar 
para que a implementação seja bem-
sucedida 

Durante a primeira etapa: 1 

 

Mudanças mínimas Vs mudanças radicais 



Análise das mudanças provocadas pelas estratégias 

Níveis de mudanças estratégicas 

Setor Organização Produtos Apelo de 
mercado 

Estratégia da 
continuação 

O mesmo O mesmo O mesmo O mesmo 

Estratégia de 
mudança de rotina 

O mesmo O mesmo O mesmo Novo 
 

Estratégia de 
mudança limitada 

O mesmo O mesmo Novo Novo 
 

Estratégia de 
mudança radical 

O mesmo Novo Novo Novo 
 

Redirecionamento 
organizacional 

Novo Novo Novo Novo 



Análise da estrutura organizacional 

2 tipos básicos de estrutura organizacional: 
formal e informal 
 
Ambas devem ser consideradas no processo de 
IE (quem emperra o processo? Como facilitar? 
 
Paralelo a isso, 5 modelos de estruturas 
organizacionais também são consideradas: 
simples, funcional, divisional, de unidade 
estratégicas de negócios (UEN) e estruturas-
matriz 
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Simples Funcional 

Proprietário-
administrador 

Funcionários 

Presidente 

Diretor de 
Marketing 

Diretor de 
Operações 

Diretor de 
Finanças 

Análise da estrutura organizacional 



Divisional UEN 

Presidente 

Gerente de 
divisão 1 

Presidente 

Diretor-
Executivo 
Unidade 1 

Gerentes de 
divisão 

1 

Gerente de 
divisão 2 

Diretor-
Executivo 
Unidade 2 

Gerentes de 
divisão 

2 3 1 2 3 

Análise da estrutura organizacional 



Matricial  

Presidente 

Gerente de 
projeto 1 

Diretor de 
Marketing 

Gerente de 
projeto 2 

Diretor de 
Produção 

Diretor de 
P&D 

Diretor de 
Finanças 

Análise da estrutura organizacional 



Análise da cultura organizacional 

Cultura organizacional entendida como valores e crenças 
compartilhados que influenciam a efetividade da 
formulação e implementação da estratégia 
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Análise da cultura organizacional 

A mudança de uma cultura 
organizacional é sempre difícil 
 
A estratégia deve procurar não 
alterar a cultura, a não ser que 
busque melhorá-la  
 
Mudanças devem ser trabalhadas a 
longo prazo  
 



Seleção de uma abordagem de implementação 

A tarefa nesse estágio é determinar uma abordagem que 
seja produtiva para a implementação da estratégia 
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Cinco abordagens para 
implementação (Brodwin & 
Bourgeois) 
 



Abordagem do Comandante 

Seleção de uma abordagem de implementação 

O gerente se concentra na formulação da estratégia aplicando 
análise e lógica rigorosas (separação da implementação, que fica a 
cargo dos funcionários) 
 
Pode desenvolver a estratégia sozinho ou supervisionar uma 
equipe de estrategistas 
 
Busca pelo curso ótimo de ação para a organização 
 
O administrador deve ter poder suficiente para comandar a 
implementação 
 
Informações precisas e atuais devem estar disponíveis 
 
O administrador formulador deve ficar isolado de influências 
pessoais e políticas 



Abordagem da mudança organizacional 

Seleção de uma abordagem de implementação 

Qual a melhor maneira de implementar uma estratégia na organização? 
 
Ferramentas utilizadas são, em grande parte, comportamentais 
 
Pode ser usada para implementar estratégias mais difíceis 
 
Pode ser pouco efetiva em ambientes incertos ou que mudem com grande 
frequência  
 
 



Abordagem colaborativa 

Seleção de uma abordagem de implementação 

O responsável pela estratégia reúne a equipe a fim de explorar 
ideias e formular e implementar a estratégia 
 
Administrador funciona como coordenador, uso de dinâmica de 
grupo 
 
Formação de “equipes de negócios” próximas a cada organização 
 
Pode aumentar a qualidade e a presteza das informações 
incorporadas à estratégia 
 
Não consiste realmente em uma tomada de decisão coletiva, pois 
ainda há um controle centralizado pela alta administração 



Abordagem cultural 

Seleção de uma abordagem de implementação 

Acrescenta à colaborativa os níveis inferiores da organização 
 
O administrador comunica e propõe os seus pontos de vista sobre a 
missão global da organização e permite que funcionários 
desenvolvam atividades de acordo com ela 
 
Administrador visto como condutor, dando diretrizes e encorajando 
a tomada de decisão individual (no operacional) 
 
Quebra a barreira entre os “pensadores” e os “realizadores” uma 
vez que cada membro consegue se envolver na formulação e na 
implementação da estratégia 



Abordagem da base ao topo 

Seleção de uma abordagem de implementação 

O administrador trata, ao mesmo tempo, da formulação e da implementação 
 
Função do administrador é encorajar subordinados a desenvolver, defender e 
implementar suas próprias estratégias 
 
Estratégia percorre uma linha vertical de baixo para cima (a soma das propostas 
individuais de todo o período) 
 

Gera certa autonomia que permite que a 
estratégia seja mais eficaz 
 
É viável para organizações complexas que 
atuam em setores dinâmicos 



Implementação e avaliação da estratégia 

Consiste em efetivar uma estratégia e avaliar os 
resultados 
 
Uma abordagem de implementação é bem 
selecionada quando capitaliza oportunidades, 
pontos fortes e contorna, evita ou minimiza 
problemas em uma organização 
 
A implementação exige habilidades básicas de 
execução: 
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Implementação e avaliação da estratégia 

INTERAÇÃO 

ALOCAÇÃO MONITORAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO 

Conhecimento Liderança PRÁTICA DE 
QUALIDADE 

4 habilidades-chave para a implementação 



Implementação e avaliação da estratégia 

A implementação exige administradores capazes de  
 

Adaptação para contornar obstáculos 
 
Bom senso para avaliar de acordo com as 
necessidades 
 

 



Controle estratégico 



Controle, avaliação e acompanhamento 

É a fase na qual o executivo verifica se a estratégia, tal como foi 
implementada, está proporcionando o alcance dos objetivos, 
desafios e metas da empresa aos quais ela estava relacionada. 

Compara e Avalia 

Resultados da 
estratégia empresarial 

Meios 

Nível de alcance dos 
objetivos 

empresariais 

Fins 



Controle, avaliação e acompanhamento 

De que maneira se dará o 
feedback e o controle do 
que foi planejado ? 
 
Quem será o responsável 
pela avaliação e 
acompanhamento? 



OS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DO 
PEM DEVERÃO RELATAR AS 
DIVERGÊNCIAS ENTRE O 
PREVISTO E O REALIZADO, E 
OS EVENTUAIS PROBLEMAS 
ENCONTRADOS, 
APRESENTANDO TAMBÉM 
AS MEDIDAS CORRETIVAS 
PARA SANÁ-LOS.  

Controle, avaliação e acompanhamento 



Recomenda-se que os responsáveis pela execução 
tenham nome vinculado a cada uma das atividades 
previstas, numa clara atribuição de responsabilidade. 
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Dicas para elaboração de controle 



Criar um quadro de programação ou cronograma como 
método de avaliação e controle 
 
Relacionar atividades principais (excesso de detalhes 
atrapalha) 
 
Organizar as atividades em ordem cronológica 
crescente 
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Dicas para elaboração de controle 



Dicas para elaboração de controle 

Atividade  Data Início Data final Responsável 

Atividade 1 dd/mm/aa dd/mm/aa 
 

Fulano 

Atividade 2 dd/mm/aa 
 

dd/mm/aa 
 

Sicrano 

Atividade 3 dd/mm/aa dd/mm/aa 
 

Beltrano 

Atividade 4 dd/mm/aa 
 

dd/mm/aa 
 

Fulano e Sicrano 

Modelo de quadro de programação 



Dicas para elaboração de controle 

Modelo de cronograma 

Atividade Responsável 
Ano 2013 

janeiro fevereiro março abril 

Atividade 1 Fulano 

Atividade 2 Sicrano 

Atividade 3 Beltrano 

Atividade 4 Fulano 

Atividade 5 Todos 



BALANCED SCORECARD 

Sistema de indicadores financeiros e operacionais que 
buscam equilibrar o controle da estratégia estabelecida por 
uma dada empresa. 
 
 
Através de suas quatro perspectivas,  
mensura itens como qualidade,  
produtividade, desempenho, etc  





Fonte: sebrae 



Montar relatório coeso e organizado.  
 
Realizar uma apresentação “provocativa” do relatório. 
 
Perguntas que se deve fazer antes de uma 
apresentação: 
 
- Qual a finalidade da apresentação? 
- Qual é o público? 
- O que você espera que seja lembrado? 
- Que reação você espera do público? 
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Dicas para elaboração de controle 



Detalhes a serem considerados em apresentações: 
 
- Traje (vestuário adequado ao local e à audiência) 
 

-  Abertura (primeiro passo para a venda da ideia) 
 

-  Corpo da apresentação (roteiro estruturado, sequência lógica) 
 

- Fechamento (ocorre aqui a venda da ideia) 
 

- Quem apresenta (o melhor apresentador, que cause impacto 
positivo na plateia) 
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Dicas para elaboração de controle 


