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Ninguém conhece tua Estratégia - nem mesmo teus 
principais Líderes 
O destaque da pesquisa do projeto de agilidade estratégica 
  
Donald Sull, Charles Sull, e James Yoder  
Estratégia / Estratégia de Execução 
 

Uma nova pesquisa revela as surpreendentes razões pelas quais 
os gerentes não conhecem a estratégia da empresa. 
 

 
 

O CEO de uma grande empresa de tecnologia (vamos chamá-lo de Generex) reviu 
recentemente os resultados da pesquisa anual de engajamento de funcionários de sua 
empresa e ficou encantado com o alinhamento estratégico que surgiu como uma área de 
força: 

1. Entre os líderes seniores pesquisados, 97% disseram ter entendimento claro das 
prioridades da empresa e como seu trabalho contribuiu para os objetivos corporativos. Com 
base nessas pontuações, o CEO estava confiante de que as cinco prioridades estratégicas 
da empresa - que não haviam mudado nos últimos dois anos e que ela comunicava 
regularmente - eram bem compreendidas pelos líderes responsáveis por executá-las. 
 

Em seguida, pedimos a esses mesmos gerentes que listassem as prioridades estratégicas da 
empresa. Usando um algoritmo de aprendizado de máquina e codificadores humanos, 
classificamos suas respostas para avaliar quão bem suas respostas estavam alinhadas com 
as prioridades estratégicas oficiais. 
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2. O CEO ficou chocado com os resultados. Apenas um quarto dos gerentes pesquisados 
poderia listar três das cinco prioridades estratégicas da empresa. Pior ainda, um terço dos 
líderes encarregados de implementar a estratégia da empresa não conseguiu listar nem uma. 

Esses resultados são típicos não apenas no setor de tecnologia, mas em várias empresas 
que estudamos. A maioria das organizações fica muito aquém quando se trata de 
alinhamento estratégico: nossa análise de 124 organizações revelou que apenas 28% dos 
executivos e gerentes intermediários responsáveis pela execução da estratégia poderiam 
listar três prioridades estratégicas da empresa. 3. 

Quando os executivos veem esses resultados, seu primeiro instinto é marcar mais reuniões 
ou enviar mais um e-mail descrevendo a estratégia corporativa. O impulso para dobrar as 
estratégias existentes de comunicação corporativa é compreensível, mas é improvável que 
resolva o problema. Nossa pesquisa revelou três causas não-intuitivas de desalinhamento 
estratégico e medidas concretas que os principais líderes podem tomar para melhorar o 
entendimento da estratégia em toda a organização. 
 

1. Reconheça que você tem um problema. O primeiro passo para resolver um problema 
é reconhecer que você tem um. Os executivos de nível executivo muitas vezes assumem 
que a empresa inteira está na mesma página quando se trata de estratégia, mas essa 
suposição é geralmente errada. 4 Nossa pesquisa de execução da estratégia inclui uma série 
de perguntas projetadas para medir se uma empresa possui um conjunto compartilhado de 
estratégias. prioridades, como esses objetivos são compreendidos e se influenciam a 
alocação de recursos e a definição de metas em toda a organização. 5 Os altos executivos 
classificam sua empresa como mais alta em todas essas dimensões do que os gerentes mais 
baixos da organização. 
 

As principais equipes superestimam o alinhamento 
 

Este gráfico resume a lacuna na percepção entre supervisores de linha de frente e gerentes 
de nível médio (refletidos em cinza) e executivos de nível executivo (verde) quando se trata 
de avaliar o alinhamento estratégico. Se os supervisores, gerentes e executivos de fora da 
diretoria executiva avaliarem sua empresa como média (o percentil 50 nesta figura), a 
equipe principal típica classificará a empresa como mais alta em todas as medidas 
(conforme mostrado pelas barras verdes). 
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Com base em dados de 4.012 entrevistados em 124 empresas, com altas taxas de resposta em cada 
nível, que participaram da pesquisa entre 2012 e julho de 2017. Dezenas de gerentes 
intermediários e supervisores de linha de frente estão normalizados até o 50º percentil. 
 

Aqui se resume a lacuna de alinhamento estratégico. Para interpretar este gráfico, comece 
com a primeira declaração de avaliação: “Nossas prioridades organizacionais apoiam nossa 
estratégia”. Se os supervisores, gerentes e executivos externos à diretoria executiva avaliam 
sua empresa como média (o 50º percentil nesta figura), A equipe avaliará sua empresa no 
67º percentil - bem acima da média. O padrão se repete em todas as medidas de alinhamento 
estratégico. 

 

2. Concordância no topo. A falta de alinhamento estratégico geralmente começa no topo. 
Ao desenvolver prioridades estratégicas, a equipe de topo deve concordar com um único 
conjunto de objetivos para o negócio como um todo, em vez de cada líder perseguir sua 
própria agenda. Infelizmente, a maioria das principais equipes que estudamos não concorda 
entre si sobre as prioridades da empresa. Para a organização típica que estudamos, pouco 
mais da metade dos executivos seniores convergiram na mesma lista de objetivos 
estratégicos. Tenha em mente que não medimos se os membros da equipe estavam 
comprometidos em atingir as prioridades estratégicas; medimos apenas se eles 
concordavam com o que eram. 
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Os resultados da Generex foram típicos das empresas que estudamos. Pouco mais da 
metade da equipe principal pode listar todas ou todas, exceto uma das cinco prioridades 
oficiais da empresa. Mas a outra metade da equipe estava completamente fora de contato. 
(Ver “Falta de acordo sobre estratégia no topo”.) Três dos principais membros da equipe 
poderiam listar apenas uma das prioridades estratégicas da empresa, e dois executivos não 
conseguiram um único objetivo correto - apesar de terem cinco tentativas. Entre eles, esses 
membros do C-suite listaram um total de oito prioridades adicionais que não estavam entre 
os objetivos oficiais da empresa. 

 

Falta de acordo sobre estratégia no topo 

Uma grande empresa de tecnologia (que chamamos de Generex) tinha cinco prioridades 
estratégicas oficiais. Esta figura mostra quantas dessas prioridades cada membro da equipe 
principal poderia listar. Entre os 11 principais executivos da Generex, pouco mais da 
metade da equipe conhecia a estratégia, mas a outra metade não sabia as prioridades oficiais 
da empresa. 

 

É claro que nem toda equipe top compartilha o problema da Generex de metade dos 
membros ficarem “cegos”. Algumas equipes com as quais trabalhamos produzem uma 
distribuição mais normal, na qual a maioria dos executivos seniores conhece algumas das 
prioridades, com alguns executivos (geralmente incluindo o CEO) conhecendo todos eles 
e outros que podem citar alguns ou nenhum. O exemplo do Generex ressalta, no entanto, a 
importância de verificar se todos os executivos estão “na mesma página” estrategicamente. 
Se os executivos não estão alinhados, é fundamental entender por que não e abordar os 
problemas antes de comunicar a estratégia de forma mais ampla em toda a organização. 
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3. Alinhe também os outros níveis hierárquicos. O desalinhamento estratégico 
geralmente começa no topo, mas não termina aí. A capacidade dos gerentes de listar 
corretamente as prioridades estratégicas de suas empresas continua a cair à medida que 
você avança na organização, mas a taxa de declínio não é o que você poderia esperar. Você 
pode prever uma diminuição constante no alinhamento à medida que desce na hierarquia 
organizacional ou, talvez, uma queda acentuada entre os supervisores da linha de frente 
que estão mais afastados da diretoria executiva. De fato, nossos dados sugerem o contrário 
- o maior mergulho no alinhamento ocorre entre a equipe principal e seus subordinados 
diretos, e é mais gradual a partir de então. 

 

Alinhamento cai entre os altos executivos e seus subordinados diretos 

O alinhamento estratégico cai dos executivos da organização para seus subordinados 
diretos e continua a diminuir, embora de forma mais gradual, entre os gerentes de nível 
inferior.  

 
Com base em dados de 4.012 entrevistados em 124 empresas, com altas taxas de resposta em cada 
nível, que participaram da pesquisa entre 2012 e julho de 2017.  
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“Alinhamento cai entre os principais executivos e seus subordinados diretos” mostra o 
número médio de gerentes, em cada nível da organização, que pode listar as principais 
prioridades da empresa. Para a empresa típica, pouco mais da metade dos principais 
membros da equipe pode fazê-lo. É muito ruim quando apenas metade do C-suite concorda 
com os mesmos objetivos, mas as coisas parecem ainda piores para seus subordinados 
diretos. A convergência estratégica despenca entre a equipe principal (acordo de 51%) e os 
executivos seniores que se reportam ao time principal (22%). 

A diferença entre a equipe principal e os subordinados diretos de seus membros é menos 
surpreendente do que parece à primeira vista. Os principais membros da equipe 
supervisionam sua própria função, unidade de negócios ou geografia, mas também atuam 
na equipe de liderança de toda a empresa que mapeia o curso da empresa como um todo. 
Seus subordinados diretos, em contrapartida, não estão a par das discussões na diretoria 
executiva e tendem a ver o mundo através das lentes do silo organizacional que estão 
encarregados de administrar. 
 

Em vez de sediar outra reunião de comunicação, os principais executivos devem se 
concentrar primeiro em seus subordinados diretos, certificando-se de que eles entendam a 
estratégia geral da empresa e como sua função, geografia ou unidade de negócios se encaixa 
no quadro geral. Uma maneira poderosa de fazer isso: cada alto executivo deve explicar de 
maneira consistente por que os objetivos de sua unidade são importantes para a equipe e 
para a empresa como um todo. 

Em nossa amostra, metade dos executivos que se reportaram diretamente a um dos 
principais membros da equipe disse que seu chefe explicou de maneira consistente como 
suas metas apoiavam a agenda geral da empresa. Dos demais, 37% disseram que o chefe 
deles estruturou suas atividades em termos dos objetivos de sua equipe sem referência à 
estratégia corporativa, ou o chefe deles se esforçou para explicar por que suas prioridades 
importavam (12%). Muitos dos principais membros da equipe precisam fazer um trabalho 
melhor explicando a seus subordinados diretos como o departamento, a função ou as metas 
regionais se encaixam na estratégia geral da empresa. 

Para comunicar prioridades estratégicas em toda a organização, os líderes em todos os 
níveis da hierarquia devem explicar por que os objetivos de sua equipe são importantes - 
tanto para sua equipe quanto para a organização como um todo. Em todos os 69 itens 
incluídos em nossa pesquisa de execução, o único melhor previsor de alinhamento 
estratégico foi como consistentemente os gerentes - de altos executivos a supervisores de 
linha de frente - explicaram as prioridades de sua equipe em termos de unidade e de toda a 
empresa.7 

Para quantificar o impacto desse comportamento, imagine uma empresa que é média em 
todos os itens de pesquisa, exceto um - todos os gerentes explicam por que as metas são 
importantes para sua unidade e para a empresa. Uma pontuação alta nesse único item 
impulsionaria uma empresa média para o quartil superior em termos de alinhamento 
estratégico. 
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Uma compreensão compartilhada das prioridades estratégicas entre os principais líderes 
não garante a execução bem-sucedida. Mas é um bom primeiro passo. Confusões e 
divergências generalizadas sobre o que é mais importante minam a priorização e a  

coordenação entre as equipes necessárias para implementar a estratégia. Se os gerentes não 
entenderem o que a empresa como um todo está tentando alcançar nos próximos anos, eles 
não conseguirão alinhar suas ações com a direção geral da organização. 

Para aumentar as chances de que sua estratégia seja compreendida em toda a empresa, os 
principais executivos devem reconhecer que podem ter um problema com o alinhamento, 
concordar como uma equipe sobre prioridades estratégicas para toda a empresa, garantir 
que seus subordinados entendam esses objetivos, e garantir que os líderes em todos os 
níveis da organização comuniquem o que as prioridades corporativas significam e para a 
empresa como um todo.  

 

 

SOBRE OS AUTORES 

Donald Sull, que posta no twitter @simple_rules, é um professor sênior no MIT Sloan 
School of Management. Charles Sull é um partner e James Yoder é o ex-cientista chefe 
de dados em Charles Thames Strategy Partners LLC. 

 

 

REFERÊNCIAS (7) 

1. Estes são os resultados reais de uma empresa de tecnologia anônima baseada nos EUA 
com mais de 10.000 funcionários. Como parte dessa pesquisa, o CEO e o diretor de 
recursos humanos identificaram 132 líderes que consideraram mais críticos para a 
execução da estratégia da empresa. Os líderes selecionados incluíram 11 membros da 
equipe principal, seus subordinados diretos (52), uma seleção de gerentes de nível médio 
(51) e supervisores de linha de frente (17). Esses executivos representaram 1,2% da base 
total de funcionários da empresa. 

2. Mais de 80% das empresas que estudamos tinham entre três e cinco prioridades 
estratégicas. Para acomodar diferentes números de prioridades, cada entrevistado em nossa 
pesquisa poderia listar até cinco. Definimos convergência estratégica como um 
respondente listando três das cinco principais prioridades estratégicas. Essa abordagem 
produz estimativas mais altas de convergência estratégica do que se tivéssemos exigido 
que um respondente listasse todos os principais objetivos. Em uma empresa com três 
prioridades estratégicas, os entrevistados tiveram cinco tentativas para listar essas três. Em 
empresas com quatro ou cinco prioridades estratégicas, os entrevistados tiveram que listar 
apenas três. 

3. See D. Sull, S. Turconi, C. Sull, e J. Yoder, “Turning Strategy Into Results,” Set. 28, 
2017, https://sloanreview.mit.edu.  
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4. Nossos resultados são consistentes com outras pesquisas que encontraram gerentes 
tendem a superestimar sua própria eficácia. Veja R. Sadun, N. Bloom e J. Van Reenen, 
“Por que subestimamos a gestão competente?” Harvard Business Review 95 (setembro-
outubro de 2017): 120-127. McKinsey & Co., “How to Beat the Transformation Odds,” 
exposição 4, April 2015, Jan. 2, 2017, www.mckinsey.com.  

5. Esses dados são de uma pesquisa sobre a execução desenvolvida por Donald Sull e 
Rebecca Homkes e projetada para avaliar a eficácia do alinhamento estratégico de uma 
organização, práticas estruturadas (por exemplo, alocação de recursos, incentivos) e 
implementação de estratégias de apoio à cultura.. 

6. Essas diferenças nas médias foram altamente significativas, com p-valores menores que 
0,001 para todas as variáveis. 

7. Como muitas das 69 perguntas da pesquisa foram correlacionadas entre si, usamos as 
regressões lasso para identificar quais perguntas melhor previam o alinhamento estratégico. 
Nós executamos uma série de regressões lasso usando combinações aleatoriamente 
selecionadas de oito variáveis de cada vez, e selecionamos aqueles recursos que 
consistentemente adicionavam poder preditivo independente de quais outras variáveis 
foram incluídas no modelo. Duas perguntas foram preditores robustos de alinhamento 
estratégico em especificações de modelos alternativos: "Meu chefe explica 
consistentemente por que nossas prioridades são importantes para a empresa como um todo 
e também para nossa unidade ou equipe" e "Os principais líderes comunicam a estratégia 
de forma clara e consistente". 
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