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RESUMO  
Diante da evolução do crescimento populacional do país, a embalagem tornou-se essencial 
para otimizar o aproveitamento dos alimentos e insumos necessários à sociedade. Este setor 
apresenta oportunidade de negócios para a indústria fabricante de equipamentos para as 
embalagens de bebidas, que não diferente de outros setores, vem enfrentando considerável 
concorrência de empresas de todo o mundo, como inovações tecnológicas mais apuradas e 
promessas de retorno maiores. Desta maneira, os executivos deste setor trabalham com 
conceitos sobre estratégia desde sua concepção até o controle periódico de sua revisão, na 
busca pelo entendimento do porquê empresas atuantes no mesmo cenário são mais bem-
sucedidas que outras organizações presentes no mesmo mercado e até mesmo porque a 
mesma estratégia que se provou eficaz em uma organização, simplesmente não funciona em 
outra. Deste modo, o objetivo geral desta pesquisa visa identificar quais as principais barreiras 
à implementação de estratégias identificadas pelos executivos, do setor de equipamentos para 
embalagens de bebidas, de forma a contribuir para os campos de estudo de estratégia, assim 
como sua implementação e barreiras, bem como para a prática aplicada em empresas de 
capital exterior atuantes no mercado brasileiro na identificação de boas práticas no tratamento 
de barreias à implementação da estratégia. Além de realizar uma pesquisa bibliográfica em 
livros acadêmicos, artigos científicos, a pesquisa se propõe a realizar um levantamento de 
abordagem qualitativa, enquadrada como descritiva, desenvolvida através de entrevistas 
semiestruturadas com executivos sênior atuantes em empresas brasileiras deste setor. 
Finalmente, constata-se o alcance dos objetivos geral, assim como os específicos, propostos 
através da metodologia empregada e análise dos resultados. 
 
Palavras-chave: estratégia; implementação; barreiras. 
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ABSTRACT  
In front of the evolution of the population growth of the country, packaging has become 
essential to optimize the use of food and inputs needed by society. This sector presents a 
business opportunity for the beverage packaging equipment manufacturer industry, which, 
unlike other sectors, has been facing considerable competition from companies around the 
world, such as improved technological innovations and higher return promises. In this way, 
the executives of this sector work with concepts about strategy from its conception until the 
periodic control of its revision, in the search for the understanding because companies 
operating in the same scenario are more successful than other organizations present in the 
same market and even because the same strategy that has proved effective in one 
organization, it simply does not work in another. Thus, the general objective of this research 
is to identify the main barriers to the implementation of strategies identified by the executives, 
from the beverage packaging equipment sector, in order to contribute to the strategic study 
fields, as well as their implementation and barriers, as well as well as for the practice applied 
in foreign capital companies operating in the Brazilian market in the identification of good 
practices in the treatment of barriers to the implementation of the strategy. In addition to 
conducting a bibliographic research in academic books, scientific articles, electronic network 
research, the research proposes to carry out a survey of applied nature, qualitative approach, 
classified as descriptive, developed through semi-structured interviews with senior executives 
working in Brazilian companies of this sector. Finally, it is verified the reach of the general 
objectives, as well as the specific ones, proposed through the methodology used and analysis 
of the results.  
 
 
Key words: strategy, implementation and barriers. 
 
 
 
 
 
 
 

 



viii 

SUMÁRIO 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS      2 
LISTA DE QUADROS         3 
LISTA DE FIGURAS                 4 
LISTA DE GRAFICOS              5  
1. INTRODUÇÃO 6 1.1 Contexto 6 
1.2 Sistuação Problema 8 
1.3 Objetivos da Pesquisa 10 
1.3.1 Objetivo Geral 10 
1.3.2 Objetivos Específicos 10 
1.4 Justificativa 10 
1.5 Estrutura da Pesquisa 12 
1.6 Delimitação de Escopo 12 
  
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 14 2.1 Estratégia 14 
2.2 Planejamento Estratégico 17 
2.2.1 Formulação da Estratégia 19 
2.2.2 Implementação da Estratégia 22 
2.3 Barreiras à Implementação da Estratégia 26 
2.4 Vencendo as Barreiras na busca de uma Estratégia Eficaz 31 
  
3. METODOLOGIA 37 3.1 Entrevista com Executivos 37 
3.1.1 Tipologia 37 
3.1.2 Unidade de Análise 40 
3.1.2.1 Especificação da unidade de análise 40 
3.1.3 Coleta de Dados 43 
  
4. ANÁLISE DOS DADOS 45 4.1 Descrição 45 
4.2 Descrição das Empresas Entrevistadas 45 
4.2.1 Empresa 1 45 
4.2.2 Empresa 2 46 
4.2.3 Empresa 3 47 
4.3 Resultados 48 
4.3.1 Entrevista Empresa 1 48 
4.3.2 Entrevista Empresa 2 49 
4.3.3 Entrevista Empresa 3 49 
4.3.4 Resultados específicos 50 
  
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 68 5.1 Limitações da Pesquisa 71 
5.2 Sugestões de Estudos Futuros 71 
  
REFERÊNCIAS 73 
  
APENDICE A – Roteiro de entrevistas 76 
     

  

 



2 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
ABRE: Associação Brasileira de Embalagens. 
CAGR: Compound Annual Growth Rate (Taxa de Crescimento Anual Composta).  
CEO: Chief of Executive Office (Chefe Executivo da Operação).  
CSD: Carbonated Soft Drink (Refrigerante). 
HDPE: High Density Polyethylene (Polietileno de Alta Densidade).  
JNSDIT: Juice, Néctar, Soft Drink, Isotonic & Tea (Suco, Néctar, Energético, Isotônico & 
Chá). 
LDP: Liquid Dairy Products (Leites e Bebidas Lácteas). 
M/S: Market Share (Participação de Mercado). 
OI: Order Intake (Confirmação de venda).  
PET: (Poli Tereflalato de Etileno) 
Q1: Quarter 1 (Primeiro Trimestre).  
Q2: Quarter 2 (Segundo Trimestre).  
UHT: Ultra Hight Temperature (Alta Temperatura).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

LISTA DE QUADROS  
Quadro 1 Definições sobre estratégia 14 
Quadro 2 Relação de Escolas e Formulação da Estratégia 20 
Quadro 3 Definições de implementação de estratégias 23 
Quadro 4 Grau de autonomia ao definir estratégias 51 
Quadro 5 Grau de autonomia ao implementar estratégias 52 
Quadro 6 Implementação da estratégia 54 
Quadro 7 Barreiras percebidas – Comparativo das empresas 1A e 1B com conceitos 

gerais 
56 

Quadro 8 Barreiras percebidas – Comparativo das empresas 2 e 3, com conceitos 
gerais 

58 

Quadro 9 Barreiras percebidas – Comparativo das empresas 1 (1A e 1B), com Beer e 
Eisenstat (2000) 

 
60 

Quadro 10 Barreiras percebidas – Comparativo das empresas 2 e 3, com Beer e 
Eisenstat (2000) 

 
61 

Quadro 11 Categorização das barreiras percebidas de Beer e Eisenstat (2000) 62 
Quadro 12 Perfil dos profissionais de estruturação e implementação de estratégias 63 
Quadro 13 Iniciativas para vencer as barreiras – Empresa 1 (1A e 1B) 65 
Quadro 14 Iniciativas para vencer as barreiras – Empresas 2 e 3 66 
 
 
 
 



4 
 

 

LISTA DE FIGURAS  
Figura 1 O processo de administração estratégica 16 
Figura 2 Sistema Gerencial: Vínculo entre a estratégia e a operação 18 
Figura 3 
Figura 4 

Esquema de escolha final da estratégia 
Uma nova visão da organização – Modelo 7S 

21 
25 

Figura 5 Interação entre as barreiras 29 
Figura 6 Implementando estratégias: decisões críticas e ações 34 
Figura 7 Identificação das etapas de pesquisa e sua classificação 37 
Figura 8 Participação de mercado 43 
   
   
 
 
 



5 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS  
Gráfico 1 Projeção de crescimento de consumo de bebidas 8 
Gráfico 2 
Gráfico 3 

Projeção do crescimento de consumo de embalagens 
Evolução de vendas de novos equipamentos de 2012 a 2016 

9 
42 

 
 
 



6 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Contexto 

 
Segundo Porter (2004), cada empresa que compete em uma indústria possui uma 

estratégia competitiva, seja ela explícita ou implícita. Essa estratégia tanto pode ser 
desenvolvida explicitamente por meio de um processo de planejamento como ter evoluído 
implicitamente a partir das atividades de vários departamentos funcionais da empresa. 
Dispondo apenas de seus próprios meios, cada departamento funcional inevitavelmente 
buscará métodos ditados pela sua orientação profissional e pelos incentivos daqueles 
encarregados. No entanto, a soma desses métodos departamentais raramente equivale a 
melhor estratégia. 

O processo de gestão estratégica é um conjunto sequencial de análises e escolhas que 
podem aumentar a probabilidade de que uma empresa vai escolher uma boa estratégia, isto é, 
uma estratégia que gera vantagens competitivas (BARNEY; HESTERLY, 2012). 

A gestão estratégica tenta explicar por que algumas empresas são mais bem-sucedidas 
do que outras no mercado. No centro da estratégia está um dilema entre flexibilidade e 
compromisso. A flexibilidade para adaptar a estratégia e as operações é claramente valiosa 
quando o ambiente muda inesperadamente. Um compromisso de investimento antecipado 
pode ainda ter valor estratégico porque pode influenciar o comportamento dos rivais em 
equilíbrio, potencialmente criando uma vantagem competitiva (CHEVALIER-ROIGNANT et 
al. 2011). 

Para Sala-i-Martin (2010), a competitividade é definida como o conjunto de 
instituições, políticas e fatores que determinam o nível de produtividade de um país. O nível 
de produtividade, por sua vez, define o nível sustentável de prosperidade que pode ser obtido 
por uma economia. Em outras palavras, as economias mais competitivas tendem a ser capazes 
de produzir níveis mais altos de renda para seus cidadãos. O nível de produtividade também 
determina as taxas de retorno obtidas por investimentos em uma economia. Contudo, para 
Siggel (2010), o conceito de competitividade possui uma grande variedade de definições, que 
vão desde micro até macroeconômicas, de positivo para normativo e de estático para 
conceitos dinâmicos e existem mais do que estes critérios e dimensões. 
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Por mais que haja clareza de que a capacidade de a empresa sobreviver e prosperar 
depende de escolher e implementar uma boa estratégia, não há um consenso geral sobre o que 
constitui uma boa estratégia. Além disso, é muito difícil prever como a concorrência em uma 
determinada indústria vai evoluir. É por isso que a estratégia de uma empresa é quase sempre 
uma teoria: é a melhor aposta sobre como a concorrência vai evoluir e como a evolução pode 
ser explorada de maneira positiva para se obter a vantagem competitiva (BARNEY; 
HESTERLY, 2011). 

Segundo (KOTLER; KELLER, 2006) o setor é definido como a atuação a qual uma 
empresa opera como um grupo de empresas que oferecem um produto ou uma categoria de 
produtos que são substitutos próximos uns dos outros. Os setores são classificados de acordo 
com a quantidade de fornecedores e os níveis de diferenciação do produto, a presença ou não 
de barreiras de entrada, à mobilidade e à saída, as estruturas de custo, o grau de integração 
vertical e o grau de globalização. 

Um setor específico que vem ganhando relevância ao longo do tempo é o setor de 
embalagens, pois segundo a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE, 2017), as 
embalagens representam uma ferramenta crucial para atender à sociedade em suas 
necessidades de alimentação, saúde, conveniência, disponibilizando produtos com segurança 
e informação para o bem estar das pessoas, possibilitando a acessibilidade a produtos frágeis, 
perecíveis, de alto ou baixo valor agregado. A embalagem possibilita ainda o 
desenvolvimento de novos produtos e de formas de preparo com o uso dos eletrodomésticos. 
Este setor apresenta um ambiente de negócios muito dinâmico. 

Além disso, de acordo com a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE, 2017) a 
indústria de embalagem reúne empresas nacionais e grandes empresas multinacionais com 
operações globais capazes de atender aos diferentes mercados, contribuindo para harmonizar, 
entre estes, os parâmetros de qualidade, tecnologias, funcionalidade e tendências. E em 
conjunto com estas se apresenta uma cadeia bem estruturada de empresas que oferecem 
matérias primas como resinas plásticas, chapas metálicas, celulose, barrilha, fabricantes de 
equipamentos para a fabricação das embalagens e processo de envase dos produtos, insumos, 
acessórios como tampas, lacres, fitas, empresas de transporte e logística, agências de design, 
as empresas de bens de consumo, cursos de formação técnica e superior, laboratórios de 
análise, pesquisa e estudo e reguladores. 
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Desta maneira, também para este setor, a implementação de estratégias é um tema 
oportuno e importante devido ao ritmo acelerado no ambiente de negócios. Para (HITT; 
IRELAND; HOSKISSON, 2008), este ritmo é implacável e está aumentando, onde até 
mesmo definir os limites de uma indústria se tornou um desafio e quanto menos estável o 
ambiente se torna, maior é a necessidade da implementação da estratégia que permita atingir a 
eficácia e a eficiência das atuais operações.  
 
1.2 Situação Problema 
 

Segundo (ABRE, 2017), Associação Brasileira de Embalagens, mundialmente a 
embalagem movimenta mais de US$ 500 bilhões, representando, dentre 1% e 2,5% do PIB de 
cada país. No Brasil, esta movimenta atualmente, R$ 47 bilhões e gera mais de 200 mil postos 
de empregos diretos e formais. 

Segundo (EUROMONITOR, 2017), no Brasil, o consumo de bebidas possui projeção 
de crescimento para os próximos quatro anos, com ênfase no setor de água, conforme Gráfico 
1: 
 

 
Gráfico 1 – Projeção de crescimento de consumo de bebidas 

Fonte: Euromonitor Agosto, 2017  
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Da mesma forma, espera-se incrementar as vendas de embalagens para os próximos 
quatro anos, em bilhões de unidades, relacionadas a estas bebidas, conforme Gráfico 2: 
 

 
Gráfico 2 – Projeção do crescimento de consumo de embalagens 

Fonte: Euromonitor Maio, 2017  
Desta forma, com a projeção de crescimento de consumo de bebidas e respectivamente 

de embalagens, apresentada nos Gráficos 1 e 2, acredita-se em um alto investimento em 
equipamentos para aumentar a capacidade produtiva de embalagens para bebidas nos Brasil 
nos próximos anos, de forma a atender a crescente demanda de consumo. 

 
Desta forma, diante da importância do entendimento sobre implementação de 

estratégias em empresas estrangeiras atuantes no Brasil, no setor de equipamentos para a 
indústria de embalagem de bebidas, a questão de pesquisa que sintetiza o problema a ser 
discutido nesta pesquisa é explicitada da seguinte forma: Quais as barreiras à implementação 
de estratégias identificadas, na visão dos executivos da indústria de fabricação de 
equipamentos, para embalagens de bebidas? 
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1.3 Objetivos da Pesquisa 
 
1.3.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo desta pesquisa é identificar a percepção dos executivos quanto às barreiras 
existentes na implementação de estratégias em empresas de capital estrangeiro atuantes no 
Brasil, no mercado de fabricação de equipamentos para a indústria de embalagem de bebidas 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
Os objetivos específicos desta pesquisa são: 
 Observar como os executivos tratam as barreiras identificadas; 
 Identificar qual o perfil de gestor que estrutura e qual o perfil de gestor que implementa a 

estratégia; 
 Identificar o grau de autonomia dos executivos brasileiros em definir e implementar uma 

estratégia. 
 
1.4 Justificativas 

 
A estratégia corporativa está no topo da agenda de cada grande corporação. A 

estratégia que uma empresa formula e como ela implementa essa estratégia determinará se ela 
vai sobreviver e ser bem-sucedida no mercado ou se tornar extinta. Formular a estratégia certa 
no lugar certo no momento certo não é uma tarefa fácil. Exige uma análise profunda e 
programas de soluções adaptáveis e prontos a implementar. (CHEVALIER-ROIGNANT et al. 
2011). 

Este fato confirma a relevância deste estudo, pois o fracasso das decisões estratégicas 
costuma ser caro para as organizações. Assim, a identificação de fatores efetivos sobre o 
sucesso e falha na implementação da estratégia é exetremamente importante. (ALEXANDER, 
1991). 
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Ao mesmo tempo, Segundo Li e Eppler (2008), muitos estudos reconhecem que as 
estratégias freqüentemente falham não devido à formulação inadequada da estratégia, mas 
devido à implementação insuficiente, mesmo assim, o tema sobre a implementação da 
estratégia tem recebido menos atenção das pesquisas do que a formulação da estratégia. 

Para Hrenibiak (2006), formular estratégia é difícil e fazer com que a estratégia 
funcione ou implementá-la em toda a organização, é ainda mais difícil, mas sem 
implementação efetiva, nenhuma estratégia de negócios pode ter sucesso. De acordo com 
Kaplan e Norton (2000), a pesquisa realizada com 275 gestores de portfólio, mostrou que a 
capacidade de implementar a estratégia é mais importante do que a qualidade da estratégia em 
si. 

Segundo Franken et al. (2009), implementar estratégias com êxito é uma tarefa 
assustadora, com taxa de fracasso freqüentemente citada em cerca de 70 por cento. Outras 
pesquisas apontam que algumas organizações realizam somente 60 por cento do valor 
potencial de suas estratégias devido ao planejamento e implementação inadequados, já 
Atkinson (2006), menciona que mais do que a metades das estratégias planejadas pelas 
organizações nunca são implementadas. 

Para Okumu (2003), a maioria dos estudos anteriores sobre a implementação da 
estratégia foram realizados em países anglo-saxões, particularmente nos EUA e no Reino 
Unido. Assim, aprender mais sobre como as empresas em outros países e culturas estão 
desenvolvendo e implementando suas estratégias, assim como se propõem esta pesquisa ao 
dedicar-se ao Brasil, fornecerá novos conhecimentos sobre o gerenciamento estratégico. 

Além disso, esta pesquisa tem uma contribuição do ponto de vista pessoal por permitir 
ao pesquisador se desenvolver profissional e academicamente, por meio de um estudo de um 
mercado de grande importância para empresas brasileiras. 

Os executivos entrevistados também terão uma oportunidade, em conjunto com o 
autor, de realizar uma reflexão sobre os questionamentos abordados, atualizados ao momento 
atual vividos por suas corporações e operações. 
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1.5 Estrutura da Pesquisa 
 
O Capítulo 1 diz respeito à contextualização da pesquisa, com a sua respectiva 

justificativa e relevância do tema tratado, além do problema de pesquisa e dos objetivos geral 
e específicos. 

O Capítulo 2 retrata a fundamentação teórica da pesquisa e descreve conceitos de 
autores clássicos e reconhecidos por suas obras sobre cultura, competitividade e estratégia, 
que se aplicam ao desenvolvimento desta pesquisa. 

O Capítulo 3 aborda a metodologia empregada no desenvolvimento da pesquisa, assim 
como a indicação dos procedimentos e estrutura dos materiais a serem utilizado na pesquisa 
de campo. 

O Capítulo 4 refere-se à apresentação dos resultados da pesquisa de campo, assim 
como suas devidas análises e interpretações, onde propõe-se discutir todos os objetivos 
levantados no Capítulo 1. 

O Capítulo 5 descreve as considerações finais da pesquisa, com as conclusões a 
respeito dos desafios propostos nos objetivos geral e específicos, além de trazer as limitações 
desta pesquisa, bem como sugestões para pesquisas futuras.  
 
1.6 Delimitação de Escopo 
 

Para (ABRE, 2017), Associação de Brasileira de Embalagens, a embalagem é um 
recipiente ou envoltura que armazena produtos temporariamente, individualmente ou 
agrupando unidades, tendo como principal função protegê-lo e estender o seu prazo de vida 
(shelf life), viabilizando sua distribuição, identificação e consumo. 

Os cinco grupos de bebidas, foco desta pesquisa como objetivo do fornecimento de 
equipamentos para embalagens, são definidas, restritas e traduzidas da seguinte forma: 

 LDP – Liquid Dairy products: Leites e bebidas lácteas. 
 Beer – Cervejas. 
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 JNSDIT – Juice, Nectar, Soft Drink, Isotonic & Tea: Sucos, Néctares, Energéticos, 
Isotônicos e Chás. 

 CSD – Carbonated Soft Drinks: Refrigerantes.  
 Water: Águas com e sem gás. 

 
As embalagens, objeto tratado como razão do fornecimento de equipamentos nesta 

pesquisa são definidas, restritas e traduzidas da seguinte maneira: 
 Glass – vidro, garrafas de vidro retornáveis e não retornáveis. 
 PET – garrafa plástica retornável e não retornável. 
 Can – lata de alumínio. 
 Carton – caixa de papelão tipo Tetra Pak. 
 Others – outras embalagens. 

 
Esta pesquisa tem o objetivo de analisar apenas empresas de capital estrangeiro 

atuantes no mercado brasileiro, as quais atuem no fornecimento de equipamentos para o setor 
de embalagens de bebidas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Estratégia 
 

Segundo Porter (2004), o desenvolvimento de uma estratégia competitiva é, em 
essência, o desenvolvimento de uma fórmula ampla para modo como uma empresa competirá, 
quais deveriam ser as suas metas e quais as políticas necessárias para levar-se a cabo essas 
metas. 

Muitos são os autores que estudaram e apresentaram definições sobre o tema 
estratégia. No Quadro 1, um resumo dos principais conceitos definidos ao longo dos anos: 
 

Quadro 1 – Definições sobre estratégia 
Ano Definição de Estratégia Autor 
1962 

Estratégia é a determinação dos objetivos básicos de longo prazo de uma 
empresa e a implementação das ações adequadas e aplicação de recursos 
para atingir esses objetivos.  

Chandler 

1965 Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 
conhecimento parcial.  Ansoff 

1970 
Estratégia é à relação entre a empresa e o seu ambiente de atuação: 
situação estratégica e o conjunto de objetivos e ações necessárias para 
atingir esses objetivos. 

Katz 

1978 Estratégia é o estabelecimento dos meios fundamentais para atingir os 
objetivos, sujeitos a um conjunto de restrições do ambiente de atuação 

Hofer e 
Schandel 

1980 
Estratégia competitiva são ações ofensivas ou defensivas para criar uma 
posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças 
competitivas e assim obter um retorno maior sobre o investimento. 

Porter 

1980 Estratégia é um modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e a 
sequência de ações no mesmo contexto que sejam coerentes. Quinn 

1988 
Estratégia é uma força mediadora entre a organização e o seu ambiente de 
atuação: um padrão no processo de tomada de decisões organizacionais 
para responder ao ambiente de atuação. 

Mintzberg 

2001 
Estratégia é a arte de utilizar adequadamente os recursos tecnológicos, 
físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimização dos 
problemas empresariais e a maximização do uso das oportunidades 
identificadas no ambiente de atuação da empresa.  

Rebouças 

2012 
A estratégia consiste nas iniciativas e abordagens desenvolvidas pela 
administração para atrair clientes, agradá-los conduzir operações, 
promover o crescimento dos negócios e atingir os objetivos de 
desempenho.   

Gamble e 
Thompson 

Fonte: Baseado em Rebouças (2001) 
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Segundo Rebouças (2001), para se definir a expressão estratégia, pode-se considerar a 
identificação e a interação das palavras-chaves das diversas definições apresentadas, 
conforme o resumo abaixo: 

 Posicionamento da empresa no ambiente de atuação; 
 Interação entre os aspectos internos (controláveis) da empresa e os aspectos externos 

(incontroláveis) alocados no ambiente de atuação da empresa; 
 Abordagem de futuridade ou antevisão de aspectos futuros.  
 Maneira de se alcançar um resultado ou objetivo; 
 Formação das principais ações da empresa.  

 
Para Ansoff (1977), as estratégias possuem três fundamentos essenciais: 

 Turbulência ambiental, mediante a caracterização pelo nível de mudanças avaliado 
dentro de uma escala de graduação; 

 Estratégia adotada, decisões tomadas e que levam a determinada posição competitiva 
no futuro; 

 Capacitação para lida com as mudanças ambientais e para posicionar a empresa, de 
forma que alcance seus objetivos da melhor maneira. 

 
Segundo Mintzberg e Waters (1985), a gestão estratégica compreende duas fases 

importantes: formulação de estratégias e implementação de estratégias. 
Quando se usa o termo estratégia organizacional, deve-se compreender que ela 

estabelece uma direção para a organização em termos de seus diversos processos 
organizacionais e orienta o aproveitamento dos seus recursos usados para a empresa seguir em 
direção a estes objetivos, (BARNEY e HESTERLEY, 2011). A melhor forma de reduzir a 
probabilidade de se escolher estratégias erradas é fazer o follow-up do processo de 
administração estratégica e pensar na estratégia da empresa de forma sistêmica. Esse processo 
é um conjunto sequencial de análises e escolhas que podem aumentar a probabilidade de uma 
empresa escolher um bom direcionamento, isto é, uma estratégia que gere vantagens 
competitivas, (BARNEY e HESTERLY, 2011). A Figura 1 demonstra o processo de 
administração estratégica. 
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 Figura 1 – O processo de administração estratégica 
Fonte: Baseado em Barney e Hesterly (2011)  

Para Favaro (2015), a estratégia consiste em duas categorias: estratégia corporativa e 
estratégia da unidade de negócios, onde a estratégia corporativa consiste em CEOs e 
executivos de alto nível, que fazem apenas três escolhas básicas: 

 Quais devem ser as capacidades que distinguem a empresa? 
 Qual deve ser a vantagem comparativa da empresa em agregar valor às suas empresas 

individuais?  
 Em que posição a empresa deveria estar?  

Desta forma, segundo Favaro (2015), estas são as escolhas fundamentais que devem 
enquadrar e orientar todas as decisões que os executivos, funções e funcionários corporativos 
de uma empresa fazem todos os dias, incluindo como as empresas funcionam, o que elas 
compram, quais mercados elas entram, como elas medem o sucesso, e assim por diante. 

Segundo Favaro (2015), quando se trata de uma unidade de negócios, há também três 
decisões importantes são diferentes, mas não menos fundamentais: 

 Quem deve ser o cliente que define nosso mercado-alvo? 
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 Qual deve ser a proposta de valor que diferencia nossos produtos e serviços com esses 
clientes? 

 Quais devem ser as capacidades que tornam nosso negócio melhor do que qualquer 
outro na entrega desse proposição de valor? 

 
Para fim de alcançar o objetivo geral deste estudo, que é identificar a percepção dos 

executivos quanto às barreiras existentes na implementação de estratégias em empresas de 
capital estrangeiro atuantes no Brasil, no mercado de fabricação de equipamentos para a 
indústria de embalagem de bebidas, optou-se pelo conceito de estratégia segundo Porter 
(1980), como sendo as ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição defensável numa 
indústria, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e assim obter um retorno maior 
sobre o investimento. 
 
2.2 Planejamento Estratégico 

 
Mintzberg (2006), sugere que a literatura sobre estratégia, bem como planejamento 

estratégico, tem sido caracterizada por dez escolas principais desde seu início, nos anos 60, 
sendo três prescritivas (Design, Planejamento e Posicionamento), e sete descritivas 
(Empreendedora, Cognitiva, Aprendizado, Poder, Cultural, Ambiental e Configuração), 
conforme Quadros a seguir: 

Para (HOLLAND; RITVO, 2008), o planejamento estratégico é um processo 
sistemático que leva a decisões básicas, metas e ações para posicionar uma organização para o 
sucesso futuro. E afirma que direção a organização vai tornar e quais os objetivos que irá 
atingir, além de apontar o que fazer para alcança-los. Planejamento estratégico é um processo 
em curso. O processo de planejamento examina o ambiente da organização e as tendências 
que vão afetar as maneiras em que a empresa irá trabalhar no futuro. 

Kaplan e Norton (2008), desenvolveram um sistema gerencial para a integração de 
planejamento estratégico e execução operacional, conforme Figura 2: 
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Figura 2 – Sistema Gerencial: Vínculo entre a estratégia e a operação 

Fonte: Baseado em Kaplan e Norton (2008) 
 
No modelo da Figura 2, é possível identificar a estrutura proposta por Kaplan e Norton 

(2008), desenvolvida para um sistema gerencial abrangente e integrado que liga a formulação 
e o planejamento da estratégia com a execução, o qual possui seis grandes estágios, sendo 
assim definidos: 

Estágio 1: Os gestores desenvolvem a estratégia, usando as ferramentas estratégicas. 
Estágio 2: A organização planeja a estratégia, com base em ferramentas como base 

mapas estratégicos e Balanced Scorecards. 
Estágio 3: Depois da elaboração do mapa estratégico e do Balanced Scorecard de alto 

nível, os gestores alinham a organização com a estratégia, por meio de desdobramentos com 
mapas estratégicos e Balanced Scorecards interligados para as unidades organizacionais. 

Estágio 4: Uma vez alinhadas as unidades organizacionais e os empregados à 
estratégia, os gestores podem planejar as operações, usando métodos como gestão da 
qualidade e dos processos. 
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Estágio 5: À medida que executa a estratégia e os planos operacionais, a empresa 
monitora e aprende sobre problemas, barreiras e desafios. Esse processo integra informações 
sobre operações e estratégia, por meio de um processo de reuniões de análise de gestão. 

Estágio 6: Os gestores usam dados operacionais internos e novas informações sobre o 
ambiente externo e sobre os concorrentes, para testar e adaptar a hipótese estratégica, 
lançando outro loop em torno do sistema integrado de planejamento estratégico e execução 
operacional. 

 
Para Lim (2008), o processo de planejamento estratégico não termina uma vez que as 

tarefas foram determinadas e atribuídas. Continua com um plano de monitoramento e 
avaliação da implementação, que informará aos planejadores de seu progresso e abordará a 
questão "Como você vai saber que chegou lá?" Muitas vezes, as iniciativas de diversidade 
sofrem a longo prazo ou terminam prematuramente por causa da ausência de evidências 
empíricas de eficácia. A avaliação também ajudará a identificar os esforços que parecem ser 
mais eficazes do que outros. Além disso, a avaliação pode ser a base da motivação e da 
prestação de contas, assim como a justificativa para mobilizar recursos e apoio. 
 
2.2.1 Formulação da Estratégia 

 
De acordo com Mintzberg et al. (2006), as principais subatividades da formulação da 

estratégia incluem a identificação de oportunidades e ameaças no ambiente da empresa e a 
inclusão de algumas estimativas ou riscos para a alternativas discerníveis. Além disso, 
considera-se avaliar as forças e fraquezas além dos recursos à mão e disponíveis, ou seja, sua 
capacidade real ou potencial de aproveitar as necessidades percebidas no mercado no mercado 
ou de lidar com possíveis riscos deve ser estimada de maneira mais objetiva possível. 

Mintzberg et al. (2006) propuseram 10 escolas de pensamento sobre formulação da 
estratégia, cujas visões referentes ao seu processo podem ser resumidas de acordo com o 
Quadro 2: 
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Quadro 2 – Relação de Escolas e Formulação da Estratégia 
Escolas Formulação da Estratégia 

Design como processo de concepção 
Planejamento como processo formal 
Posicionamento como processo analítico 
Empreendedora como processo visionário 
Cognitiva como processo mental 
Aprendizado como processo emergente 
Poder como processo de negociação 
Cultural como processo coletivo 
Ambiental como processo reativo 
Configuração como processo de transformação 

Fonte: Baseado em Mintzberg et al. (2006)  
Estas escolas surgiram em momentos diferentes do desenvolvimento da administração 

estratégica e podem ser agrupadas da seguinte forma: 
 As três primeiras são de natureza prescritiva, ou seja, mais preocupadas em como as 

estratégias devem ser formuladas do que em como elas são formuladas. 
 As sete escolas seguintes consideram aspectos específicos do processo de formulação 

das estratégias e têm-se preocupado menos com a prescrição do comportamento 
estratégico ideal do que como as estratégias são, de fato, formuladas. 

 
Para Safdari Ranjbar et al. (2014), a formulação de estratégias é principalmente um ato 

intelectual e criativo envolvendo análise e síntese. 
Para Mintzberg e Waters (1985), a formulação da estratégia é o processo de 

desenvolvimento da estratégia, o qual inclui análises internas e externas da organização e da 
indústria e a definição de objetivos. 
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Hofer e Schendel (1979), propoem um esquema, o qual os valores internos e externos 
são os fatores fundamentais na formulação das estratégias desejáveis e as condições do meio 
envolvente, bem como os recursos e capacidades internas, são os fatores fundamentais na 
escolha final da estratégia, conforme Figura 3. 
 

 
Figura 3 – Esquema de escolha final da estratégia 

Fonte: Baseado em Hofer e Schendel (1978) 
 

Segundo Chevalier-Roignant et al. (2011), existem duas abordagens principais para a 
formulação da estratégia. A primeira abordagem examina empresas específicas ou estudos de 
caso que examinam o motivo pelo qual essas empresas obtêm sucesso e tentam deduzir 
fatores de sucesso que podem ser aplicáveis a outras empresas. Esta é a abordagem das 
"melhores práticas". A segunda, formula uma estrutura conceitual para a gestão estratégica e 
avalia se ela fornece insights prescritivos sobre problemas gerenciais reais. 

Para fins de realização deste estudo, optou-se pelo conceito de formulação da 
estratégia como um processo de desenvolvimento da estratégia, o qual inclui análises internas 
e externas da organização e da indústria e a definição de objetivos, (MINTZBERG; 
WATERS, 1985). 
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2.2.2 Implementação da Estratégia 
 

Segundo Mintzberg et al. (2006), a implementação da estratégia pode tornar uma 
estratégia sólida ineficaz e compreende uma série de subjetividades primariamente 
administrativas. Uma estrutura organizacional apropriada para o desempenho eficiente das 
tarefas exigidas deve ser posta em prática pelos sistemas de informação e relacionamentos, 
permitindo uma coordenação das atividades subdivididas. 

Para Franken et al. (2009), a implementação da estratégia está relacionada, 
primeiramente, com a criação de um profólio de programas de mudanças que vão entregar a 
estratégia. Em segundo lugar, ela envolve a atração, alocação e gerenciamento de todos os 
recursos necessários para executar estes programar de mudanças. 

Segundo Alexander (1991), a implementação da estratégia significa um conjunto de 
ações e seleções necessárias para executar um plano estratégico, o qual Li e Eppler (2008) 
resumem este conjunto, através de três concepções distintas do termo quando coletaram todas 
as diferentes definições: 

 A primeira abordagem se concentra em uma perspectiva de processo e leva a 
implementação da estratégia como uma seqüência de planejamento cuidadoso passos 
consecutivos.  

 A segunda abordagem trata a implementação da estratégia como uma série de ações 
mais ou menos concertadas e examina essas ações de uma perspectiva de 
comportamento.  

  A terceira abordagem, como um processo dinâmico, iterativo e complexo, que é 
composto por uma série de decisões e atividades de gerentes e funcionários, afetados 
por uma série de fatores internos e externos inter-relacionados, para transformar os 
planos estratégicos em realidade para alcançar objetivos estratégicos. 

 
Para Safdari Ranjbar et al. (2014), as entidades, grandes ou pequenas, com fins 

lucrativos ou sem fins lucrativos, não são muito diferentes quanto aos princípios, conceitos e 
ferramentas de compilação. No entanto, a implementação da estratégia varia muito quando se 
trata de um tipo e tamanho de uma empresa. A tarefa de implementação de estratégia é 
geralmente a parte mais complicada e demorada do gerenciamento estratégico. A 
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implementação é uma operação prática e uma atividade comportamental humana orientada a 
ação que exige liderança executiva e habilidades chave para o gerenciamento. 

De acordo com Kaplan e Norton (2000), a implementação da estratégia exige que 
todas as unidades de negócio, unidades de apoio e empregados estejam alinhados e 
conectados com a estratégia, pois com a rapidez das mudanças na tecnologia, na concorrência 
e nos regulamentos a formulação e a implementação da estratégia devem converter-se em 
processo contínuo e participativo. As organizações de hoje necessitam de uma linguagem para 
a comunicação tanto da estratégia como dos processos e sistemas que contribuem para a 
implementação da estratégia e que geram feedbacks sobre a estratégia. 

Safdari Ranjbar et al. (2014), resumiu ainda, baseado em seus estudos, algumas 
definições de implementação da estratégia apresentadas por especialistas, resumidas no 
Quadro 3: 

Quadro 3 – Definições de implementação de estratégias 
Ano Definições de implementação de estratégias Autor 
1983 

Durante a fase de implementação, as decisões estratégicas precisam 
ser executadas dividindo-as em detalhes operacionais, além da 
dedicação dos recursos aos planos. 

Laffan 

1984 
A implementação é uma série de intervenções sobre estruturas 
organizacionais, ações chave de pessoal e sistemas de controle, 
projetados para controlar o desempenho em relação aos fins 
desejados. 

Hrebiniak e 
Joyce 

1984 
A implementação é o processo que transforma os planos em 
atribuições de ação e garante que essas atribuições sejam 
executadas de forma a atingir os objetivos declarados do plano. 

Kotler 

1989 A implementação da estratégia envolve a conversão de opções 
estratégicas em planos operacionais. Aaker 

1991 
A implementação refere-se aos aspectos de marketing "como fazer". 
Implementação lida com questões organizacionais, com o 
desenvolvimento de marketing específico programas e com a 
implementação de programas no campo. 

Cespedes 

1992 Implementação são as intervenções gerenciais que alinham a ação 
organizacional com intenção estratégica. Floyd e 

Woolridge 
1998 

A implementação da estratégia é uma implementação gradual de 
diversas atividades que na realidade formam uma estratégia 
compilada 

Singh 

2003 

A implementação da estratégia é um componente integral da gestão 
estratégica processa e é visto como o processo que transforma a 
estratégia formulada em uma série de ações e resultados para 
garantir que a visão, a missão, a estratégia e os objetivos 
estratégicos da organização são alcançados com sucesso conforme 
planejado. 

Thompson e 
Strickland 
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2006 
A implementação da estratégia é um processo replicável de 
implementação de políticas, planos e objetivos que permite que 
uma empresa utilize seus recursos para obter vantagens das 
oportunidades existentes em um ambiente competitivo. 

Harrington 

2006 
A implementação é definida operacionalmente como 
comportamentos de liderança e atividades de alto nível que 
transformarão um plano de trabalho em uma realidade concreta 

Schaap 
Fonte: Baseado em Safdari Ranjbar et al. (2014) 

Para Favaro (2015), a implementação de uma estratégia consiste em todas as decisões 
e atividades necessárias para transformar corporação e unidade de negócios. Se a corporação 
possui as capacidades, vantagens empresariais e portfólio de negócios que deseja, sua 
estratégia é implementada. Se a unidade tem clientes, proposição de valor e habilidades que 
optou por ter, sua estratégia também é totalmente implementada. 

Waterman et al. (1980), argumentam que a implementação efetiva da estratégia é 
essencialmente a relação entre os seguintes fatores: 
 Estratégia: plano concebido para manter e construir uma vantagem competitiva sobre a 

concorrência; 
 Estrutura: forma como a organização está estruturada e quem se reporta; 
 Sistemas: cotidiano e procedimentos que os membros de pessoal exercem para fazer o 

trabalho; 
 Estilo: estilo de liderança adotado; 
 Equipe: trabalhadores e suas capacidades gerais; 
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 Habilidades: habilidades e competências reais dos empregrados da empresa; 
 Valores compartilhados: são os valores centrais da empresa que são evidenciadas em 

cultura corporativa e ética do trabalho em geral. 
 

Assim, Waterman et al. (1980), desenvolveram modelo gráfico, demonstrado na 
Figura 4, com a proposta de apresentar a interação entre os vários fatores, onde a ideia inicial 
era trazer a relação de multiplicidade de fatores que influenciam a capacidade de mudança de 
uma organização e seu próprio modo de mudança. Além da estrutura e estratégia, existem 
pelo menos outros cinco elementos identificáveis. A divisão é até certo ponto arbitrária, mas 
tem o mérito de reconhecer a complexidade identificada na pesquisa e segmentá-la em partes 
gerenciáveis. 

Em segundo lugar, o modelo propõe-se a transmitir a noção de interligação das 
variáveis .As noções de mudança de organização que ignoram seus muitos aspectos ou sua 
interconectividade são perigosas. 
 

 
Figura 4 – Uma nova visão da organização – Modelo 7S 

Fonte: Adaptado de Waterman et al. (2006) 
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Finalmente, segundo os autores, a forma do diagrama é significativa, pois não tem 
ponto de partida ou hierarquia implícita, ou seja, não é óbvio qual dos sete fatores é a força 
motriz na mudança de uma determinada organização em um determinado momento.  

Para fins de realização deste estudo, optou-se pelo conceito de implementação da 
estratégia como processo que exige que todas as unidades de negócio, unidades de apoio e 
empregados estejam alinhados e conectados com a estratégia, pois com a rapidez das 
mudanças na tecnologia, na concorrência e nos regulamentos a formulação e a implementação 
da estratégia devem converter-se em processo contínuo e participativo, onde as organizações 
necessitam de uma linguagem para a comunicação tanto da estratégia como dos processos e 
sistemas que contribuem para a implementação da estratégia e que geram feedbacks sobre a 
estratégia (KAPLAN; NORTON, 2000).  
 
2.3 Barreiras à Implementação da Estratégia 
 

De acordo com Kaplan e Norton (2000), um dos problemas que as organizações 
enfrentam na implementação de estratégias é que as estratégias, única maneira sustentável 
pela qual as organizações criam valor, estão mudando, mas as ferramentas para a mensuração 
das estratégias ficaram para trás. De modo que as oportunidades para a criação de valor estão 
migrando da gestão de ativos tangíveis para a gestão a gestão de estratégias baseadas no 
conhecimento, que exploram os ativos intangíveis da organização, como relacionamentos com 
os clientes, produtos e serviços inovadores, tecnologia da informação e banco de dados, além 
de capacidades, habilidades e motivação dos empregados. 

Alexander (1991), acredita que uma das razões para a falha na implementação da 
estratégia é a falta de modelos adequados para orientar os gerentes e supervisores na 
implementação da estratégia. 

De acordo com Franken et al. (2009), o sucesso da implementação de estratégias é 
difícil de alcançar por cinco razões: 

 A pressão implacável dos acionistas e conselho administrativo por grandes 
rentabilidades, demandando aos líderes de negócios redefinirem suas estratégias com 
maior frequência. Estas redefinições precisam manter-se alinhadas com as mudanças 
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de necessidades e prioridades dos clientes, enquanto continuam a proporcionar os 
lucros esperados. 

 A complexidade das organizações, as quais, para criar nos produtos e serviços, 
esbarram limites e estruturas funcionais, organizacionais e geográficas. 
Consequentemente, cada programa de mudança de estratégia, afeta pessoas, processos 
tecnologias, fornecedores e parceiros de negócios que trabalham dentro destes limites. 
Desta forma, os programas de mudança de estratégia se tornam igualmente complexos, 
oferendo grande risco de fracasso à sua execução. 

 A dificuldade do desafio enfrentado pelos líderes em balancear a execução satisfatória 
de programas de mudança complexos com as suas atividades gerencias diárias. Em 
situações onde os líderes são remunerados com prêmios de performance por 
atingimento ode metas relacionadas às atividades diárias, é ainda mais difícil contar 
com seu comprometimento em programas de mudança de longo prazo. 

 O baixo nível de envolvimento de um grande grupo de gerentes de todas as funções, 
durante as fases iniciais da execução da estratégia. Geralmente, os gerentes enxergam 
a fase inicial como burocrática e desnecessária e atrasa as ações reais. 

 A dificuldade em assegurar a manutenção dos recursos necessários para executar a 
estratégia. Geralmente, como resultado de um vasto número de atividades do 
programa de mudança concorrentes, muitos dos recursos da organização podem já 
estar alocados. 

 
De acordo com Kaplan e Norton (2000), as empresas também enfrentam problemas na 

tentativa de implementar estratégias com base no conhecimento em organizações concebidas 
para a competição na era industrial. 

Segundo Beer e Eisenstat (2000), após seu trabalho de pesquisa, analisando em 
profundidade os esforços de estratégia de 12 organizações, foram identificadas seis barreiras 
organizacionais que “apelidaram” de "Os Assassinos Silenciosos de Implementação e 
Aprendizagem da Estratégia" - Esses assassinos silenciosos são: 

1. Estilo de gerenciamento sênior ou “deixá-los fazer”; 
2. Estratégia pouco clara e prioridades conflitantes;  
3. Uma equipe de administração sênior ineficaz; 
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4. Má comunicação vertical; 
5. Fraca coordenação entre funções, empresas ou fronteiras; 
6. Habilidades e desenvolvimento de liderança para a baixa gestão da empresa 

inadequados. 
 
Os autores propõem ainda que as seis barreiras identificadas por eles interagem entre 

si e para explicar esta interação, eles agruparam as barreiras em três categorias: 
 Qualidade de Direção: Estilo de gerenciamento sênior ou laissez-faire, estratégia 

pouco clara e prioridades conflitantes e uma equipe de administração sênior ineficaz 
estão relacionados. A falta de uma declaração clara e convincente da direção 
estratégica priva muitos grupos de alta gerência de um grito de guerra comum que 
poderia ajudá-los a se unirem em equipe. Por outro lado, uma equipe de gerentes que 
não quere subordinar seus interesses funcionais individuais às necessidades do 
negócio global nunca será capaz de desenvolver uma declaração clara de prioridades. 

 Qualidade do Aprendizado: Má comunicação vertical tem um efeito particularmente 
pernicioso sobre a capacidade de uma empresa de implementar e refinar sua estratégia 
- em suma para aprender. A falta de consenso estratégico e de clareza também 
enfraquecem a comunicação eficaz. 

 Qualidade da implementação: As três barreiras associadas à alta gerência tornam 
muito difícil desenvolver capacidades de liderança necessárias para down-the-line. 
Não se pode esperar que as organizações de negócios ou de países colaborem 
efetivamente quando seus líderes as estão empurrando em direções opostas. A 
compreensão da direção estratégica ajuda a resolver as diferenças de perspectiva e 
libera a organização de ser proposital e tenaz. 
Esta interação entre as seis barreiras, agrupadas em três categorias, são apresentadas 
de maneira ilustrativa na Figura 5.  
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Figura 5 – Interação entre as barreiras 

Fonte: Baseado em Beer e Eisenstat (2000)  
Hrebiniak (2006), desenvolveu duas pesquisas para entender quais problemas os 

líderes enfrentam na implementação de estratégias (com as corporações Wharton Executive 
Education e Wharton-Gartner, envolvendo mais de 1.000 pessoas convidadas e retorno de 443 
respondentes), onde foram identificados as 5 maiores barreiras à implementação da estratégia 
como sendo:  

 Incapacidade de gerenciar a mudança efetivamente: A importância de gerenciar bem 
as mudanças é claramente importante para a implementação efetiva da estratégia. A 
incapacidade de gerenciar a mudança e reduzir a resistência a novas decisões ou ações 
de implementação e suas conseqüências foi classificada como o obstáculo mais alto  
nas pesquisas. As exigências que a estratégia faz no processo de execução sobre 
estrutura, incentivos, novos requisitos de informação e mecanismos de feedback, 
muitas vezes são enormes e complexas. 
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 Estratégia pobre ou vaga: A implementação começa com a estratégia. A estratégia 
ruim gera uma execução fraca e resultados ruins, por isso é importante concentrar-se 
primeiro em uma estratégia sólida. Uma estratégia pobre ou vaga limita severamente 
os esforços de implementação e, portanto, apresenta um grande obstáculo, de acordo 
com os resultados da pesquisa. Uma boa execução não pode superar as deficiências de 
uma estratégia ruim ou um esforço de planejamento estratégico fraco. 

 Ausência de um modelo para orientar os esforços de implementação: Os gerentes 
realmente precisam e querem um modelo lógico para orientar decisões e ações de 
execução. Sem diretrizes, a execução torna-se um labirinto. Sem orientação, os 
indivíduos fazem as coisas que acham que são importantes, muitas vezes resultando 
em decisões e ações não coordenadas, divergentes e até conflitantes. Sem o benefício 
de uma abordagem lógica, a execução sofre ou falha porque os gerentes não sabem 
quais os passos a seguir e quando os levar. Ter um modelo ou roteiro afeta 
positivamente o sucesso da execução; não ter um leva a falhas de execução e 
frustração. 

 Compartilhamento de informação pobre ou inadequada e responsabilidade e 
responsabilização pouco claras: O fraco compartilhamento de informações ou a baixa 
transferência de conhecimento e a falta de responsabilidade também podem prejudicar 
tentativas de execução de estratégias. Esses dois itens sugerem que as tentativas de 
coordenação ou integração entre as unidades organizacionais podem sofrer, se as 
responsabilidades não claras e a fraca partilha de informações vitais são a regra. Isso 
faz sentido, porque estratégias complexas muitas vezes exigem cooperação e 
coordenação efetiva e compartilhamento de informações. Não conseguir a necessária 
transferência e integração de conhecimento certamente não pode ajudar a executar 
essas estratégias. A falta de responsabilidade ou responsabilidade clara confunde ainda 
mais a imagem. A transferência e a integração do conhecimento simplesmente não 
podem ser efetivas, dada a ambigüidade em papéis e responsabilidades e instruções 
pouco claras quanto a quem deve receber e empregar informações críticas. 
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 Trabalhando contra a estrutura de poder: A implementação bem sucedida da estratégia 
indica uma capacidade de obter suporte para um determinado curso de ação ou plano 
de execução. Fazer o trabalho de estratégia muitas vezes implica que os outros atuem 
de determinadas maneiras ou mudem seu comportamento. Atingir a mudança efetiva, 
o número necessário para a implementação bem sucedida da estratégia, também 
pressupõe a capacidade de influenciar e mover os outros para uma ação proposital. 
Tentando executar uma estratégia que entra em conflito com a estrutura de poder 
predominante claramente está condenada ao fracasso, de acordo com os gerentes 
pesquisados. Enfrentar aqueles com influência em diferentes níveis organizacionais 
que não concordam com um plano de execução certamente terá consequências 
disfuncionais. Trabalhar contra a estrutura de poder apresenta claramente um grande 
obstáculo para a implementação efetiva e o trabalho de estratégia. 

 
2.4 Vencendo as Barreiras na busca de uma Estratégia Eficaz 
 
Grant (2005) identifica os seguintes elementos como chave para uma estratégia eficaz: 

 objetivos simples, acordados e de longo prazo; 
 profundo entendimento do cenário competitivo;  
 avaliação objetiva dos recursos e capacidades internas da empresa; 
 implementação efetiva.  

 
Grant (2005), complementa ainda que, não existem "receitas para o sucesso" 

aplicáveis a cada empresa em cada indústria. A busca de fatores de sucesso de tamanho único 
falhou em fornecer uma direção coerente para guiar as ações e decisões de empresas. 

Segundo Mintzberg et al. (2006), embora cada situação estratégia seja única, há alguns 
fatores críticos e elementos estruturais que estratégias eficazes devem englobar, tais como: 

 Objetivos Claros, Decisivos: metas específicas de unidades subordinadas podem 
mudar no calor de campanhas ou de competição, mas a metas dominantes de estratégia 
para todas as unidades devem permanecer claras o suficiente para gerar continuidade e 
coesão das escolhas táticas durante o horizonte de tempo da estratégia. Nem todas a 
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metas precisam ser escritas ou numericamente precisas, mas devem ser claras e 
decisivas, ou seja, se forem atingidas, devem assegurar viabilidade e vitalidade 
contínua da entidade frente a frente com seus oponentes. 

 Manter a Iniciativa: uma postura reativa prolongada resulta em inquietação e baixa 
moral, além de eliminar a vantagem de precisão e intangíveis para os oponentes, tal 
qual, aumenta custos, diminui o número de opções disponíveis e diminuir a 
probabilidade de atingir o sucesso suficiente para assegurar independência e 
continuidade. 

 Concentração: a estratégia definiu precisamente o que vai tornar a empresa superior, 
ou seja, melhor em dimensões críticas. Uma competência diferencia gera mais sucesso 
com menos recursos e é a base essencial para ganhos mais altos dos que os dos 
concorrentes. 

 Flexibilidade: capacidades reservadas, manobras planejadas e reposicionamento 
permitem o uso de recursos mínimos ao mesmo tempo em que mantêm os oponentes 
em desvantagem relativa. 

 Liderança Coordenada e Comprometida: líderes devem ser escolhidos e motivados, de 
forma  que seus próprios interesses e valores se ajustem às necessidades de seus 
papéis. Estratégias bem-sucedidas exigem comprometimento, não apenas aceitação. 

 Surpresa: com surpresa e no momento correto, pode-se atingir sucesso 
independentemente da proporção de energia empregada e pode-se devidamente mudar 
posições estratégicas. 

 
Segundo Beer e Eisenstat (2000) as empresas só podem se tornar rápidas e ágeis se os 

seis assassinos silenciosos forem enfrentados diretamente e transformados em seis 
capacidades principais: 

 Um estilo de liderança que abraça o paradoxo de direção de cima para baixo e 
influência ascendente; 

 Estratégia clara, prioridades claras; 
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 Uma equipe efetiva de alto nível, cujos membros possuem uma orientação de gestão 
geral; 

 Comunicação vertical aberta; 
 Coordenação eficaz; 
 Liderança para a baixa gestão da empresa. 

 
De acordo com Kaplan e Norton (2000), a maioria das organizações de hoje opera por 

meio de unidades de negócio e de equipes descentralizadas muito mais próximas dos clientes 
do que o pessoal das grandes organizações. Essas organizações reconhecem que a vantagem 
competitiva deriva mais de recursos intangíveis do que investimentos em ativos físicos e do 
acesso ao capital. Portanto, a implementação da estratégia exige que todas as unidades de 
negócio estejam alinhadas e conectadas com a estratégia. 

Para Hrebiniak (2006), o primeiro passo para enfrentar as barreiras à implementação 
de estratégias é desenvolver diretrizes para liderar e apoiar o processo de implementação. Para 
isto, a partir de seu estudo, um modelo de implementação de estratégia foi desenhado. 
 

 
Figura 6 – Implementando estratégias: decisões críticas e ações 

Fonte: Baseado em Hrebiniak (2006) 
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O modelo expresso na Figura 6, mostra que existe um fluxo lógico de decisões ou 
ações de execução. Incentivos, por exemplo, são os últimos no modelo, porque eles não 
podem ser definidos até que decisões prévias sobre estratégia, objetivos de curto prazo e 
estrutura sejam feitas. Logicamente, os incentivos devem recompensar e reforçar as decisões 
certas, que devem preceder claramente o desenvolvimento desses incentivos. Da mesma 
forma, a estratégia corporativa é de suma importância. Se a estratégia de uma unidade de 
negócios for inconsistente com a estratégia corporativa, essa última deve prevalecer. As setas, 
então, mostram uma ordem lógica para decisões de execução. Eles mostram quais as decisões 
que precedem os outros ao executar a estratégia. Eles não sugerem um fluxo de comunicação 
unilateral, descendente ou falta de participação. 

Para Forman e Argenti (2005), a função de comunicação corporativa está fortemente 
ligada à implementação da estratégia e, em alguns casos, à formulação e desenvolvimento de 
estratégias. 

Em segundo lugar, há loops de feedback no modelo, embora eles não sejam óbvios. A 
parte "controles" do modelo inclui feedback e mudança. Execução é um processo dinâmico e 
adaptativo, que leva à aprendizagem organizacional. Para aprender e mudar para ocorrer, é 
necessário feedback sobre o desempenho em relação a objetivos estratégicos e de curto prazo. 
Monitoramento contínuo do desempenho, realização de análises quando a implementação 
falha e gerenciar mudanças são aspectos críticos do processo de execução. O modelo atual 
não é estático por qualquer meio, uma noção que eu gostaria de enfatizar fortemente desde o 
início. 
Desta forma forma, Forman e Argenti (2005), argumentam que:  

 Estratégia corporativa. O modelo começa com a estratégia corporativa, que se 
preocupa com toda a organização e se concentra, portanto, em áreas como 
gerenciamento de portfólio, diversificação e alocação de recursos em todos os 
negócios ou unidades operacionais que compõem a empresa total. O papel corporativo 
é financeiro e estratégico, pesando como investir capital escasso e como crescer toda a 
empresa (por exemplo, fusões e aquisições, integração vertical e alocação de capital 
em unidades de negócios). 
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 A estratégia corporativa impulsiona a escolha da estrutura corporativa. 
Alternativamente, a escolha da estrutura é vital para a implementação da estratégia 
corporativa. Para ver essa relação, considere a questão estrutural antiga de grau de 
centralização e descentralização em uma organização. Ao longo do tempo, uma 
corporação cria ou adquire as empresas que compõem e definem a organização. 

 
Para Forman e Argenti (2005), algumas aquisições corporativas tornam-se 

relativamente independentes, unidades descentralizadas que competem em diferentes 
indústrias. No entanto, geralmente há atividades ou funções que atravessam diferentes 
negócios que permitem a centralização, a duplicação de recursos reduzida e as economias de 
escala frequentemente procuradas por estrategistas corporativos. Diferentes negócios devem 
ser suficientemente independentes para responder rapidamente às demandas do mercado, às 
ações dos concorrentes e às necessidades dos clientes. No entanto, eles não podem ser tão 
independentes para criar uma duplicação desnecessária de recursos e destruir todas as chances 
de sinergias ou economias de escala entre empresas. A corporação, portanto, deve criar o 
equilíbrio certo de centralização e descentralização para executar sua estratégia e alcançar 
seus objetivos estratégicos. Deste modo, os autores definem o processo para a busca deste 
equilibrio atraés dos seguintes contextos:   

 Necessidade de integração. O componente de integração da estrutura corporativa, 
refere-se aos métodos utilizados para alcançar a coordenação entre as unidades que 
compõem a estrutura organizacional. No exemplo anterior, corporações e 
universidades foram marcadas por funções centralizadas que permitiram economias de 
escala e baixos custos de duplicação em unidades operacionais. Para alcançar esses 
benefícios, o trabalho das unidades centralizadas deve ser compartilhado por unidades 
descentralizadas. Coordenação ou integração de perícia funcional lateralmente, em 
todas as unidades que dependem dessa experiência, é absolutamente essencial para os 
objetivos de eficiência de toda a organização e os objetivos de eficácia das unidades 
descentralizadas. A escolha estrutural cria uma interdependência entre as unidades 
diferenciadas que privilegia os esforços de integração. 

 Estratégia de negócio, mostra que as empresas criam estratégias próprias e isso 
representa o próximo elemento do modelo. No nível dos negócios, a estratégia está 
focada em produtos, serviços e como competir em uma determinada indústria. A 
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ênfase é a análise da indústria e as forças da indústria externas à organização, uma vez 
que o negócio tenta posicionar-se para obter vantagem competitiva. A atenção também 
é paga aos recursos e capacidades internas, pois a empresa tenta criar habilidades e 
competências que a diferenciem dos concorrentes. Em essência, a estratégia de 
negócios trata de como competir e ganhar vantagem em um determinado mercado e 
muito foi escrito sobre o assunto. 

 
Al-Ghamdi (1998), propõem em seu estudo, implicações para a empresa e para os 

atores, de maneira a garantir a boa implementação da estratégia, da seguinte forma: 
Implicações para a Empresa: 

 maior ênfase na comunicação, especialmente entre todas as partes envolvidas no 
processo de implementação; 

 atualização dos sistemas de informação, a fim de assegurar um melhor 
acompanhamento das atividades de implementação; 

 finalmente, estabelecer um bom sistema de controle sobre a qualidade e o custo 
envolvido no processo. 

 
Segundo Al-Ghamdi (1998), as implicações para os atores são as seguintes: 

 O processo de gestão desempenha um papel importante na aplicação da visão de que a 
formação da estratégia não pode ser separada da implementação da estratégia; 

 A gestão da empresa tem de desenvolver um bom sistema de informação que ajudará o 
gerente a obter a mais alta qualidade de conhecimento; 

 A administração da empresa deve garantir que as estruturas de suporte estejam em 
vigor para ajudar os indivíduos a acessar facilmente o que precisam para facilitar o 
processo de implementação. 

 
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi considerado o estudo sobre barreiras de 

implementação à estratégia de Beer e Eisenstat (2000), como referência de base para a 
pesquisa de campo. 
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3. METODOLOGIA 
 

Para melhor compreensão da organização da pesquisa, foi elaborada a Figura 7, que 
apresenta o enquadramento da pesquisa, identificada quanto a sua natureza, forma de 
abordagem, objetivos e procedimentos técnicos, bem como a sua relação com a busca pelos 
objetivos principal e específicos, na obtenção final da resposta à pergunta desta pesquisa. 

 
Figura 7 – Identificação das etapas de pesquisa e sua classificação 

Fonte: O autor  
3.1 Entrevista com Executivos 
 

Esta pesquisa foi definida como qualitativa, a qual possui os dados obtidos através de 
entrevistas semiestruturadas conforme roteiro de entrevistas (Apêndice 1). 
 
3.1.1 Tipologia 

 
De acordo om Forza (2002), as pesquisas de campo contribuem para o avanço do 

conhecimento científico de maneira diferente. Consequentemente, os pesquisadores 
geralmente as distinguem entre Exploratória, Explicativa e Descritiva, sendo assim definidas: 
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Exploratória: Possui grande interação logo nos primeiros estágios da investigação de 
um fenômeno, quando o objetivo é obter interpretações preliminares do tópico e assim, prover 
a base para uma pesquisa mais profunda. Geralmente não há modelos e conceitos e conceitos 
de interesse precisam ser melhor entendidos e medidos. Nos estágios iniciais, a pesquisa 
exploratória pode ajudar a determinar os conceitos a serem medidos em relação ao fenômeno 
de interesse, como melhor medi-lo e como descobrir novas facetas do fenômeno em estudo. 
Subsequentemente, ela pode ajudar a descobrir ou fornecer evidências preliminares de 
associações entre os conceitos. Além disso, ela pode ajudar a explorar limites válidos da 
teoria. Às vezes, este tipo de pesquisa é realizado utilizando dados coletados em estudos 
anteriores. 

Explicativa: Este tipo de pesquisa é aplicado quando o conhecimento sobre o 
fenômeno foi articulado em um formulário teórico, usando conceitos bem definidos, modelos 
e proposições. Neste caso, a coleta de dados é realizada com o objetivo específico de testar a 
conformidade dos conceitos desenvolvidos em relação ao fenômeno, das ligações hipotéticas 
entre os conceitos e da validação dos limites do modelo. Consequentemente, todos os erros de 
fontes precisam ser considerados cuidadosamente. 

Descritiva: Possui o objetivo de investigar a relevância de certos fenômenos e 
descrever sua distribuição na população, onde inicialmente não há o objetivo de desenvolver 
teorias, mesmo que os fatos descritos possam fornecer sugestões úteis para a construção de 
teorias e também para o refinamento de teorias. Desta forma, esta pesquisa é enquadrada 
como descritiva. 

Esta pesquisa é considerada, quanto à sua natureza, como aplicada, pois segundo 
Souza, Santos e Dias (2013), este tipo de pesquisa objetiva gerar conhecimentos para 
aplicação prática dirigidos a solução de problemas específicos e tem como característica 
fundamental o interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos. 

Quanto à sua forma de abordagem, se trata de uma pesquisa qualitativa, pois segundo 
Sampieri, Collado e Lucio (2013), o objetivo deste tipo de pesquisa é compreender e 
aprofundar os fenômenos, que são explorados a partir da perspectiva dos participantes em um 
ambiente natural e em relação ao seu contexto. Basicamente é utilizado quando buscamos 
compreender a perspectiva dos indivíduos ou grupos pequenos de pessoas que serão 
pesquisados, sobre os fenômenos que os rodeiam, aprofundar em suas experiências, pontos de 
vista, opiniões e significados, isto é, a forma como os participantes percebem subjetivamente 
sua realidade. 
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Quanto ao seu método de coleta, se trata de uma pesquisa semiestruturada, pois 
segundo Fontana e Frey (1994), neste tipo de entrevista, o entrevistador procura abordar uma 
lista específica de tópicos e subáreas, onde as palavras exatas a serem utilizadas e o momento 
de perguntar sobre cada tópico ficam a critério do entrevistador. 

Esta etapa teve início em outubro de 2017 e foi finalizada em dezembro de 2017. 
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3.1.2 Unidade de Análise 
 
Segundo Lakatos e Marconi (2010), amostra é uma parcela convenientemente 

selecionada do universo. Já, Sampieri, Collado e Lucio (2013), define amostra, do ponto de 
vista do processo quantitativo, como um subgrupo da população de interesse sobre o qual os 
dados serão coletados, e que deve ser definido ou limitado anteriormente com precisão, pois 
será representativo dessa população, onde o pesquisador espera que os resultados encontrados 
na amostra consigam ser generalizados ou extrapolados para a população. Pode ainda, ser 
categorizada em duas grandes ramificações, sendo amostras probabilísticas, que se referem ao 
subgrupo da população em que todos os elementos têm a mesma possibilidade de ser 
escolhidos e amostras não probabilísticas, que se referem ao subgrupo de uma população em 
que a escolha dos elementos não depende da probabilidade, mas das características da 
pesquisa. 

Desta forma, para esta pesquisa, define-se como amostra, a população de quatro 
executivos com mais de dez anos de experiência de atuação no mercado de equipamentos para 
a indústria de embalagens de bebidas no Brasil, que tenham passado por situação de 
implementação de estratégias durante a sua experiência profissional. 

Antes de iniciar a pesquisa com os executivos, pretende-se utilizar a primeira 
entrevista como calibração das perguntas formuladas, de maneira que o roteiro poderá ser 
ajustado de acordo com os resultados desta primeira entrevista. 
 
3.1.2.1 Especificação da unidade de análise 
 

A ABMI (Association of Beverage Machinery Industry), se trata de uma associação 
com sede em Zurique, cujo principal negócio é o apoio às empresas fabricantes de máquinas 
de embalagem de garrafas (PET ou vidro) ou latas (metal) para a indústria de bebidas e 
máquinas de enchimento ou tampografia ou linhas de enchimento completas. 
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Os membros fundadores são KHS GmbH, Krones AG e SIDEL. Atualmente, a 
associação conta com um total de 14 empresas membros que estão listadas abaixo: 

 Krones AG 
 KHS GmbH 
 Sidel Group 
 GEA Procomac S.P.A. 
 SACMI FILLING S.P.A. 
 SERAC GROUP 
 SIPA S.P.A. 
 ACMI S.P.A. 
 Gebo Cermex 
 O.C.M.E. S.r.l. 
 AETNA Group S.P.A. 
 CFT S.P.A. 
 KOSME S.r.l. 
 VIPOLL d.o.o. 

 
O objetivo desta Associação é fornecer um ponto de troca de comunicação e 

cooperação dentro da indústria de fabricação nas áreas de qualidade, segurança, elaboração de 
recomendações.   
Em essência, o objetivo da Associação é: 

 promoção de padrões de qualidade mais elevados; 
 promoção da segurança e segurança no local de trabalho; 
 promoção do desenvolvimento e melhoria de materiais ecológicos e métodos de 

produção; 
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 a cooperação com autoridades de normalização; 
 a cooperação com instituições de pesquisa científica e a assistência à ciência e à 

pesquisa no campo da indústria de embalagens de bebidas em benefício dos 
consumidores e do meio ambiente; 

 o aumento da acessibilidade a bebidas seguras por parte de mais consumidores em 
todo o mundo. 

 
Como parte de seu compromisso de cooperação na indústria, a ABMI (Association of 

Beverage Machinery Industry), consolida dados compartilhados por seus membros, que 
permitem a melhor visibilidade da operação das empresas em seus mercados. Abaixo, resumo 
da operação de venda de novos equipamentos para a indústria de máquinas para produção de 
embalagens para bebidas no Brasil, de 2012 a 2016: 

 
Gráfico 3 – Evolução de vendas de novos equipamentos de 2012 a 2016 

Fonte: O Autor, baseado em dados da ABMI 
 

No Gráfico 3, é possível verificar o total de venda de novos equipamentos para a 
indústria de embalagem para bebidas, realizada no Brasil de 2012 à 2016, considerando 
inclusive a participação de mercado da empresa 1, que contabiliza participação de mercado 
média de cerca de 31%, em comparação aos seus competidores. 
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Figura 8 – Participação de Mercado 

Fonte: O Autor, baseado em dados da ABMI  
Na Figura 8, podemos verificar a participação que todos os fabricantes de 

equipamentos para embalagens de bebidas, membros da ABMI, possuem no Brasil, no 
período de 2012 a 2016. Desta forma, é possível concluir que os três maiores grupos 
(Empresas 1, 2 e 3), possuem 95% da operação de venda de novos equipamentos ocorrida 
neste período, para as aplicações de cerveja, refrigerantes, sucos, chás, produtos sensíveis, 
água, leites, iogurtes e produtos de cuidados pessoais. 

Desta maneira, define-se como unidade de análise para este estudo, executivos 
atuantes nestes três grupos empresariais. 
 
3.2.3 Coleta de Dados 
 

De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013), coletar dados implica elaborar um 
plano detalhado de procedimentos que nos levem a reunir dados com um propósito específico. 
Ele ainda sugere que este plano determine: 

 Quais são as fontes das quais os dados serão obtidos? 
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 Onde estão estas fontes? 
 Com qual meio ou método vamos coletar os dados? 
 De que forma vamos preparar os dados para que possam ser analisados e tenhamos 

condições de satisfazer a formulação do problema? 
 
Desta maneira, define-se que para esta pesquisa: 

 As fontes das quais os dados serão obtidos são de quatro funcionários executivos de 
empresas instaladas no Brasil, mais precisamente no estado de São Paulo.  

 Os dados serão coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, pois segundo 
Sampieri, Collado e Lucio (2013), neste tipo de entrevista há um roteiro de assuntos 
ou perguntas e o entrevistador tem a liberdade de fazer outras perguntas para precisar 
conceitos ou obter mais informações sobre o os temas desejados. O Apêndice A 
contempla o roteiro da entrevista.  

 A preparação dos dados se dará por meio da codificação, limpeza e por fim, 
concentração em uma base de dados (matriz).  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 
 

Neste capítulo será apresentada a análise decorrente do levantamento de campo e 
dados secundários referentes à fase campo do estudo. No apêndice 1, encontram-se detalhes 
do roteiro de entrevista utilizado. 
 
4.1 Descrição 

 
Entrevistou-se um membro de cada empresa escolhida, o qual deve fazer parte do time 

de administração e liderança da entidade brasileira, com experiência de atuação em mais de 
10 anos no mercado de equipamentos para embalagens de bebidas, para o estudo. Para o êxito 
das entrevistas foi elaborado um roteiro de entrevistas (Apêndice 1). 

Antes de seguir adiante com as entrevistas, foi realizada uma entrevista de pré-teste, 
(YIN, 2005) chamada de entrevista de calibração. Esta entrevista foi realizada com o primeiro 
entrevistado da empresa 1A. Com esta entrevista, foi confirmado o roteiro original de 
entrevistas, não sendo necessárias modificações do instrumento e validando esta entrevista 
como parte da pesquisa.   

Dentro da perspectiva do estudo incluindo quatro empresas, sendo duas empresas parte 
do mesmo grupo econômico, faz-se necessário uma descrição geral das empresas, 
considerando seu histórico de formação e estrutura global. 
 
4.2 Descrição das Empresas Entrevistadas 
 
4.2.1 Empresa 1 

 
Desde a sua fundação em 1965 em Le Havre, na França, a empresa 1 vem 

desenvolvendo tecnologias de embalagens para a indústria de bebidas. Em 1961, a empresa 
desenvolveu a primeira garrafa de plástico feita de cloreto de polivinilo (PVC) como 
recipiente para o óleo comestível e, mais tarde, vinho, leite e água. Em 1973, a empresa 1 
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lançou a primeira garrafa de plástico HDPE (polietileno de alta densidade) para o leite, 
esterilizada por tratamento ultra-calor (UHT). Em 1980, a Empresa 1 entregou a sua primeira 
máquina de moldagem por sopro de PET à empresa de bebidas gregas da família, 
Barraclough, na Grã-Bretanha. A primeira filial internacional da empresa 1, foi aberta em 
1984 em Atlanta, EUA. No mesmo ano, a Empresa 1 também vendeu a primeira máquina de 
moldagem por sopro de PET de alta velocidade. Na década de 1990, a Empresa 1 adquiriu 
outras três empresas francesas. Em 1997, a Empresa 1 introduziu um sistema que combina 
moldagem por sopro, enchimento e encapsulamento. No mesmo ano, a primeira 
descontaminação de pré-formas secas  por spray H2O2 foi lançada com o Combi Disis. O 
desenvolvimento de um revestimento interno à base de carbono em 1999 reforçou as 
propriedades de barreira das embalagens de PET aos gases (O2 e CO2) e fez garrafas de PET 
utilizáveis para cerveja.  

A Empesa 1 subdivide-se em 1A e 1B, sendo a divisão 1A responsável por 
equipamentos, serviços e tecnologias para o mercado não-alcoólico e a divisão 1B, 
responsável por equipamentos, serviços e tecnologias para o mercado alcoólico.  

Para fins de interpretação de atuação de mercado, a empresa 1A e 1B são denominadas 
apenas de empresa 1, comparando-se igualmente ao portfolio de atuação e concorrência com 
as empresas 2 e 3.  

A Empresa 1 possui cerca de 5.100 funcionários diretos e gerou receita de 1,3 bilhões 
de euros em 2016, com venda de equipamentos novos e serviços. 
 
4.2.2 Empresa 2 

 
A evolução corporativa de Empresa 2 está intimamente ligada às condições 

socioeconômicas prevalentes na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Esta empresa 
comuçou a fabricar etiquetadoras semi-automáticas a partir de 1951. O sucesso contínuo de 
suas máquinas significava que, a partir da década de 1960, a gama de máquinas da empresa 
era estendida para incluir embaladores e sistemas de enchimento. 
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Em 1980, a empresa foi convertida em uma empresa de ações. As aquisições de outras 
empresas foram os blocos de construção da atual gama completa de máquinas para a indústria 
de bebidas: 

1983: Anton Steinecker Maschinenfabrik (fabricação de brewhouse), Freising, 
Alemanha; 

1988: Zierk Maschinenbau GmbH (lavadoras de garrafas), Flensburg, Alemanha; 
1998: Max Kettner GmbH (máquinas de embalagem), Rosenheim, Alemanha; 
2000: Sander Hansen A / S (sistemas de pasteurização), Brøndby, Dinamarca; 
2015: Gernep Group (etiquetadoras), Barbing, Alemanha; 
2016: System Logistics S.p.A. (60% das ações), Fiorano Modenese, Itália. 
 
A sede do grupo está situada em Neutraubling perto de Regensburg, na Alemanha. 

Novas máquinas e sistemas são todos fabricados nas instalações de produção alemãs 
(Neutraubling, Nittenau, Flensburg, Freising e Rosenheim). A empresa com foco 
internacional atinge mais de 80% do seu volume de negócios total no exterior e é representada 
em todo o mundo por meio de 40 subsidiárias. 

A Empresa 2 possui cerca de 14.400 funcionários diretos e gerou receita de 3,39 
bilhões de euros em 2016, com venda de equipamentos novos, serviços e insumos par 
aprodução.  
 
4.2.3 Empresa 3 

 
A empresa 3 foi criada em 1993 a partir de uma fusão envolvendo dois grupos 

alemães.   
A sede da empresa 3 é Dortmund, na Alemanha, que também é o site de uma das cinco 

instalações de produção alemãs da empresa. Outros locais de produção alemães estão 
localizados em Bad Kreuznach, Hamburgo, Kleve e Worms. 

Os centros de produtos para tecnologia de lavagem e pasteurização e tecnologia de 
rotulagem e inspeção estão baseados em Dortmund. 
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A fábrica Bad Kreuznach é especializada nas seguintes áreas de engenharia de 
enchimento de bebidas, incluindo tecnologia asséptica: filtração, tecnologia de mistura de 
bebidas, sistemas de fabricação de alta gravidade, sistemas de pasteurização instantânea e 
desativação e tecnologias de enxaguamento, enchimento e vedação para garrafas e latas. O 
centro de produtos para a tecnologia de barulho também está localizado aqui. 

Em sua planta em Kleve, a empresa 3 fabrica equipamentos de embalagem com foco 
nas últimas embalagens finais. 

As atividades da planta da empresa 3 em Worms, estão centradas em sistemas de 
embalagem e desembarque e equipamentos de paletização. 

As instalações de produção da empresa 3 fora da Alemanha estão localizadas no Brasil 
(São Paulo), nos Estados Unidos (Waukesha, WI, Sarasota, FL), no México (Zinacantepec), 
na Índia (Ahmedabad) e na China (Suzhou). A empresa também possui filiais em 83 países ao 
redor do globo. A organização interna de vendas, escritórios de vendas e subsidiárias da 
empresa 3 lidam com vendas para todos os produtos fabricados em cada um dos sites de 
produção. 

A empresa 3 possui cerca de 4.680 funcionários diretos e gerou receita de 1,08 bilhões 
de euros em 2014. 
 
4.3 Resultados 
 

Foram utilizadas diversas fontes de dados, entre elas entrevistas com executivos das 
empresas. A seguir, encontra-se o procedimento utilizado para o levantamento das 
informações. 
 
4.3.1 Entrevista Empresa 1 
 

Referente aos dados primários do estudo, foram realizadas duas entrevistas com 
executivos das duas principais divisões da empresa 1, em suas dependências, em novembro de 
2017, na cidade de São Paulo, sendo eles, um executivo (1A), atuando como responsável de 
venda de novos equipamentos para a região da América Latina, também como responsável 



49 

 

pela filial brasileira e um executivo (1B) atuando como General Manager da operação 
brasileira. A primeira entrevista durou cerca de 40 minutos e a segunda, cerca de 25 minutos. 

Referente aos dados secundários, as fontes são citadas ao longo do texto do estudo, 
incluindo materiais publicados no Brasil, materiais institucionais fornecidos pela empresa 1 – 
e impresso e web sites das empresas, dados adquiridos através do Euromonitor e ABMI, que 
complementaram as informações obtidas nas entrevistas. 

 
4.3.2 Entrevista Empresa 2 

 
Referente aos dados primários do estudo, foi realizada uma entrevista com executivo 

da empresa 2, nas dependências da empresa, em dezembro de 2017, na cidade de Diadema, 
sendo ele, um executivo atuando como responsável da operação de serviços para a região da 
América do Sul. A entrevista durou cerca de 30 minutos. 

Referente aos dados secundários, as fontes são citadas ao longo do texto do estudo, 
incluindo materiais publicados no Brasil, materiais institucionais encontrados no web sites da 
empresa e dados adquiridos através do Euromonitor e ABMI (Association of Beverage 
Manufactories que complementaram as informações obtidas nas entrevistas. 
 
4.3.3 Entrevista Empresa 3 
 

Referente aos dados primários do estudo, foi realizada uma entrevista com executivo 
da empresa 3, por telefone, em dezembro de 2017, sendo ele, um executivo atuando como 
responsável da operação de venda de novos equipamentos para o Brasil. A entrevista durou 
cerca de 40 minutos. 

Referente aos dados secundários, as fontes são citadas ao longo do texto do estudo, 
incluindo materiais publicados no Brasil, materiais institucionais encontrados no web site da 
empresa e dados adquiridos através do Euromonitor e ABMI (Association of Beverage 
Manufactories que complementaram as informações obtidas nas entrevistas. 
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4.3.4 Resultados específicos 
 

Referente ao questionamento sobre a estratégia ser planejada no Brasil ou vir das 
matrizes, ambos entrevistados afirmaram que o principal indicador solicitado pelas 
organizações é o de venda de novos equipamentos, e participação de mercado, onde todos 
entrevistados afirmam levantar projeções de vendas locais e compartilhar com as matrizes, 
que por sua vez se utilizam de outras bases de dados, como por exemplo, indicadores de 
crescimento de consumo dos países, projeções macroeconômicas e microeconômicas, além de 
dados da ABMI e Euromonitor, que são cruzados com a expectativa dos investidores. Com 
isto, é constituído o objetivo global de vendas e por sua vez distribuídas as metas por países. 

A estratégia de atuação de mercado, como por exemplo, governança corporativa, é 
totalmente definida pelas matrizes. 

Estratégias fiscais e financeiras do negócio são feitas em conjunto com os 
responsáveis de cada país, devido as regulamentações locais. 

Uma vez que o país recebe suas metas vendas, ambas empresas 2 e 3, afirmam ter 
liberdade para definir as estratégias locais para buscar este resultado. Os entrevistados da 
empresa 1 (1A e 1B), afirmam possuir liberdade colegiada, com reuniões de acompanhamento 
mensais e trimestrais, com a interferência do time global, quando o mesmo acha conveniente. 
O entrevistado da empresa 1 (1A), especificamente, menciona a fase de nova estrutura do 
grupo, que migrou para estrutura funcional, a qual ainda está em fase de adaptação dos 
funcionários, dependendo assim, de maior atenção da estrutura corporativa. 

Segundo os entrevistados, os mesmos qualificam suas entidades brasileira, quando ao 
posicionamento estratégico, da seguinte forma: 

 Empresa 1 – posicionamento diferenciação, pois ambos defendem o alto investimento 
do grupo na busca por inovações e quantidade de patentes com o objetivo de propor 
soluções novas para seus clientes e agregar valor para os investidores através disto. 

 Empresa 2 – posicionamento estratégico enfoque, pois o entrevistado afirma que a 
empresa possui portfólio de produtos, sobretudo novos equipamentos, suficiente para 
cobrir amplamente a demanda de mercados mais exigentes quanto à altas velocidades 
produtivas, atreladas à altos compromissos de eficiência através de inovações e até 
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mesmo mercados menos exigentes, dedicados a baixo volume de produção, que 
buscam as soluções mais acessíveis economicamente. 

 Empresa 3 – posicionamento liderança no custo, pois o entrevistado afirma haver 
várias iniciativas locais e globais, frequentes na busca pela melhoria da 
competitividade através de proporcionar melhores preços para os clientes. Além disto, 
a empresa possui portfolio amplo de novos equipamentos para atender baixo volume 
de produção, o que os coloca em concorrência com alguns fabricantes locais, 
frequentemente. 

 
O Quadro 04 foi elaborado pelo autor a partir das entrevistas e em conjunto com os 

executivos das empresas 1 (1A e 1B), 2 e 3. Esse Quadro refere-se à percepção de grau de 
autonomia que as entidades brasileiras possuem sobre a definição e implementação de 
estratégias para a operação brasileira. 
 

Quadro 4 – Grau de autonomia ao definir estratégias 

1 2 3 4 5
Empresa 1 (1A) X
Empresa 1 (1B) X
Empresa 2 X
Empresa 3 X

Grau de autonomia da entidade brasileira ao 
definir estratégias

 
 

Fonte: O Autor, a partir das entrevistas, 2017  
No Quadro 04, observa-se na primeira coluna, a relação das empresas que 

participaram das entrevistas. Na posição horizontal, encontra-se uma escala de importância, 
com valores de 1 a 5, subjetivos, que se referem ao grau de autonomia da entidade brasileira 
em definir estratégias para a operação local. 
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Quadro 5 – Grau de autonomia ao implementar estratégias 

1 2 3 4 5
Empresa 1 (1A) X
Empresa 1 (1B) X
Empresa 2 X
Empresa 3 X

Grau de autonomia da entidade brasileira ao 
implementar estratégias

 
Fonte: O Autor, a partir das entrevistas, 2017  

No Quadro 05, observa-se na primeira coluna, a relação das empresas que participaram das 
entrevistas. Na posição horizontal, encontra-se uma escala de importância, com valores de 1 a 
5, subjetivos, que se referem ao grau de autonomia da entidade brasileira ao implementar 
estratégias para a operação local. 

Definiu-se valor igual a 1, quando o grau de autonomia for baixo e 5 quando o grau de 
autonomia for alto. 

O tópico grau de autonomia declara a liberdade da entidade brasileira em definir suas 
prioridades, bem como a implementação de suas decisões. 

A empresa 1 (1A), que apontou grau de autonomia na definição de suas estratégias 
como a mais baixa do grupo, justificando o fato de que recentemente passou por uma 
restruturação organizacional, optando pela estrutura funcional, diferente de suas concorrentes 
e até mesmo de sua parceira de grupo, Empresa 1 (1B), que possuem estrutura matricial 
funcionando há mais tempo. 

Sobre o grau de autonomia na implementação de estratégias, as duas divisões da 
empresa 1, afirmam possui forte iteração com as estruturas de comunicação globais, 
apontados por ambos como o maior agente de implementação de novas estratégias. 

Tanto empresa 2 como empresa 3, afirmam que uma vez que as metas de vendas 
globais e locais são definidas, as entidades locais possuem total liberdade para definir como 
vão alcança-las e como vão materializar estes resultados esperados, desde que sigam as regras 
de governanças globais, bem como respeitem as leis locais. 

Referente ao bloco de perguntas sobre à implementação da estratégia, os entrevistados 
se posicionaram da seguinte maneira sobre como é feira a implementação da estratégia: 
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 Empresa 1 – Trabalham com a base de que todas as iniciativas estratégicas estão 
traduzidas no Balance Scorecard e metas da Participação de Lucros e resultados, de 
modo que é realizada uma apresentação presencial no início do ano para todos os 
funcionários e a cada dois meses, novamente, para reforçar os objetivos e apresentar 
os resultados parciais. 
 

 Empresa 2 – uma vez definidos os objetivos estratégicos entre os membros do time de 
liderança local, os mesmos são sintetizados em objetivos de Balance Scorecard e 
Participação do Lucros e resultados dos funcionários. A partir disso, os membros do 
time de liderança iniciam o trabalho de comunicar suas equipes de maneira 
hierárquica. Temas específicos de Recursos Humanos e finanças, são comunicados de 
maneira digital para todos os funcionários e assuntos menos confidenciais, são 
disponibilizados em painéis de comunicação visual espalhados pela fábrica e 
escritório. 
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 Empresa 3 – Os objetivos anuais são comunicados no início do ano, bem como as 

iniciativas que não fazem parte do Balance Scorecard, para que as pessoas saibam do 
propósito do ano. Com isto, reuniões mensais e trimestrais são feitas com os líderes 
locais para acompanhar o andamento e ajustar caso necessário. 

 
Quadro 6 – Implementação da estratégia 

Pontos Fortes Pontos Fracos Revisão da estratégia Parâmetros de 
acompanhamento

Empresa 1 (1A)
1. Pequena quantidade de 
funcionários
2. Tradução dos objetivos em 
metas simples e compreensíveis 
3. Acesso a todos os funcionários

1. Comunicação
2. Mundança recente na estrutura 
organizacional
3. Maturidade do time de liderança 
local

1. Iniciativas Corporativas: 
Anual e Trienal
2. Iniciativas Locais: Mensal, 
bimestral e Anual

1. BSC e PLR
2. Reuniões bimestrais com 
todos os funcionarios

Empresa 1 (1B)
1. Pequena quantidade de 
funcionários
2. Time de liderança jovem

1. Comunicação
2. Senioridade dos lideres locais 
(conhecimento 
3. Falta de flexibilidade

1. Iniciativas Corporativas: 
Anual e Trienal
2. Iniciativas Locais: Mensal, 
Bimestral e Anual

1. BSC e PLR
2. Reunião semanal com time 
de liderança local

Empresa 2
1. Estrutura consolidada
2. Alta senioridade nas posições de 
liderança
3. Connhecimento dos funcionários 
sobre forma de tralbaho

1. Grande quantidade de 
funcionários
2. Comunicação
3. Falta de flexibilidade

1. Iniciativas Corporativas: 
Anual e Trienal
2. Iniciativas Locais: Mensal, 
trimestral e Anual

1. BSC e PLR
2. Paineis visuais na fábrica e 
escritório

Empresa 3
1. Alta senioridade
2. Acesso à informação
3. Objetivos claros

1. Grande quantidade de 
funcionários
2. Comunicação

1. Iniciativas Corporativas: 
Anual e Trienal
2. Iniciativas Locais: Mensal, 
trimestral e Anual

1. BSC e PLR

 
Fonte: O Autor, a partir das entrevistas, 2017  

O Quadro 6, apresenta o resumo das respostas obtidas dos entrevistados sobre os 
demais questionamentos sobre a implementação da estratégia. Ambas empresas, possuem 
forte direcionamento ao resultado de vendas, sendo utilizados estes objetivos como os 
percursores dos demais movimentos estratégicos. Todos apontaram ferramentas similares de 
acompanhamento e ao mesmo tempo a comunicação como fraqueza. As empresas 1A e 1B e 
ambas, partes da empresa 1, apontaram possuir vantagens e desvantagens em possui times 
menores e com menor senioridade. 
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Os Quadros 7 e 8, apresentam as barreiras à implementação de estratégias percebidas 
pelos entrevistados, relacionadas aos principais conceitos apresentados neste estudo. 
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Quadro 7 – Barreiras percebidas – Comparativo das empresas 1A e 1B com conceitos gerais 
Autor Conceito Empresa 1 (1A) Empresa 1 (1B)

Hrebiniak (2006)
Incapacidade de gerenciar a mudança 
efetivamente: A importância de gerenciar 
bem as mudanças é claramente importante 
para a implementação efetiva da 
estratégia. 

"Alguns projetos de 
mudança, especificamente, 
não fazem parte do escopo 
de conhecimento do time de 
liderança e assim, geram 
dificuldade de 
gerenciamento local".

Hrebiniak (2006)

Trabalhando contra a estrutura de poder: 
Enfrentar aqueles com influência em 
diferentes níveis organizacionais que não 
concordam com um plano de execução 
certamente terá consequências 
disfuncionais. Trabalhar contra a 
estrutura de poder apresenta claramente 
um grande obstáculo para a 
implementação efetiva e o trabalho de 
estratégia. 

Alexander (1991) e 
Hrebiniak (2006)

Falta de modelos adequados para orientar 
os gerentes e supervisores na 
implementação da estratégia. 

"Não existe um modelo 
prático para ser utilizado 
como base pelo time de 
liderança"

"A estratégia é adaptada 
pelo time de liderança local 
e cada lider é responsável 
pela realização, não 
seguindo o mesmo 

Kaplan e Norton 
(2000)

As estratégias estão mudando, mas as 
ferramentas para a mensuração das 
estratégias ficaram para trás.

"Utilizamos o BSC 
(Balanced ScoreCard) para 
medir o resultado das 
principais estratégias, mas 
talvez tenhamos que repensar 
em novos modelos".

Kaplan e Norton 
(2000)

As empresas também enfrentam 
problemas na tentativa de implementar 
estratégias com base no conhecimento em 
organizações concebidas para a 
competição na era industrial. 

"Uma de nossas dificuldades 
é o fato de que continuamos 
com a cabeça na estrutura 
anterior, de quando tinhamos 
uma fábrica no Brasil".

Franken et al. 
(2009)

A pressão implacável dos acionistas e 
conselho administrativo por grandes 
rentabilidades, demandando aos líderes 
de negócios redefinirem suas estratégias 
com maior frequência. 

Franken et al. 
(2009)

A complexidade das organizações, as 
quais, para criar nos produtos e serviços, 
esbarram limites e estruturas funcionais, 
organizacionais e geográficas. 

"Com a nova estrutura 
funcional do grupo, há certa 
dificuldade em garantir a boa 
qualidade das informações 
que são enviadas".

Franken et al. 
(2009)

A dificuldade do desafio enfrentado pelos 
líderes em balancear a execução 
satisfatória de programas de mudança 
complexos com as suas atividades 
gerencias diárias. Em situações onde os 
líderes são remunerados com prêmios de 
performance por atingimento ode metas 
relacionadas às atividades diárias, é 
ainda mais difícil contar com seu 
comprometimento em programas de 
mudança de longo prazo. 

"Com uma estrutura mais 
enxuta, devido à última 
restruturação organizacional, 
de fato, tem sido mais difícil 
alocar mão de obra em 
tarefas vinculadas a projetos 
pontuais, especilamente de 
funcionários que possuem 
bônus, pois estes priorizam 
suas metas pessoais".  

Fonte: O Autor, a partir das entrevistas, 2017 
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No Quadro 8, observa-se na primeira coluna, os principais conceitos sobre barreiras de 
implementação à estratégia identificados neste estudo, relacionados com respostas 
identificadas pelos entrevistados. Na posição horizontal, encontram-se as principais respostas 
dos entrevistados das empresas 1A e 1B, respectivamente, sobre como estas barreiras são 
vistas em suas organizações. 
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Quadro 8 – Barreiras percebidas – Comparativo das empresas 2 e 3, com conceitos gerais 
Autor Conceito Empresa 2 Empresa 3

Hrebiniak (2006)
Incapacidade de gerenciar a mudança 
efetivamente: A importância de gerenciar 
bem as mudanças é claramente importante 
para a implementação efetiva da 
estratégia. 

"Se de um lado, temos uma 
equipe experiente, do outro, 
sofremos um pouco com 
resistência dos mesmos, 
quando temos que tratar de 
mudanças muito acentuadas".

Hrebiniak (2006)

Trabalhando contra a estrutura de poder: 
Enfrentar aqueles com influência em 
diferentes níveis organizacionais que não 
concordam com um plano de execução 
certamente terá consequências 
disfuncionais. Trabalhar contra a 
estrutura de poder apresenta claramente 
um grande obstáculo para a 
implementação efetiva e o trabalho de 
estratégia. 

"O time financeiro nem 
sempre concorda com as 
iniciativas propostas pelo 
time comercial, o que às 
vezes, gera dificuldade para 
se validar e executar ações 
agressivas de vendas". 

Alexander (1991) e 
Hrebiniak (2006)

Falta de modelos adequados para orientar 
os gerentes e supervisores na 
implementação da estratégia. 

"Não há uma fórmula 
definida para a 
implemetação de estratégias. 
Cada ação é transferida para 
os líderes responsáveis e 
cada um é responsável por 
adaptar as ações 
necessárias".

Kaplan e Norton 
(2000)

As estratégias estão mudando, mas as 
ferramentas para a mensuração das 
estratégias ficaram para trás.

Kaplan e Norton 
(2000)

As empresas também enfrentam 
problemas na tentativa de implementar 
estratégias com base no conhecimento em 
organizações concebidas para a 
competição na era industrial. 

"Temos uma fabricaçãos de 
equipamentos no Brasil e 
frequentemente nos pegamos 
priorizando a alimentação da 
fábrica com novos 
equipamentos".

Franken et al. 
(2009)

A pressão implacável dos acionistas e 
conselho administrativo por grandes 
rentabilidades, demandando aos líderes 
de negócios redefinirem suas estratégias 
com maior frequência. 

" O grupo possui forte 
orientação par aresultados e 
assim, certamente exige 
mudança rápida de direção 
quando os principais 
resultados não são 
alcançados conforme 
esperado / projetado".

"A estratégia muda de 
acordo com o andamento dos 
negócios, principalmente 
quando perdemos negócios 
importantes. Assim, 
precisamos ajustar para 
recuperar o nível de 
vendas".

Franken et al. 
(2009)

A complexidade das organizações, as 
quais, para criar nos produtos e serviços, 
esbarram limites e estruturas funcionais, 
organizacionais e geográficas. 

"Com uma estrutura grande 
como a que temos, nos 
tornamos pouco flexíveis 
para desenvolver e lançar 
novas soluções locais, 
independentes da Matrix".

Franken et al. 
(2009)

A dificuldade do desafio enfrentado pelos 
líderes em balancear a execução 
satisfatória de programas de mudança 
complexos com as suas atividades 
gerencias diárias. Em situações onde os 
líderes são remunerados com prêmios de 
performance por atingimento ode metas 
relacionadas às atividades diárias, é 
ainda mais difícil contar com seu 
comprometimento em programas de 
mudança de longo prazo. 

"Dependendo do período do 
ano, temos que concentrar os 
recursos na busca pelos 
resultados. Portanto, 
passamos por dificuldades 
de disponibilizar recursos 
para novos projetos 
administrativos".

 
Fonte: O Autor, a partir das entrevistas, 2017 
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No Quadro 9, observa-se na primeira coluna, os principais conceitos sobre barreiras de 
implementação à estratégia identificados neste estudo, relacionados com respostas 
identificadas pelos entrevistados. Na posição horizontal, encontram-se as principais respostas 
dos entrevistados da Empresa 1 (1A e 1B), respectivamente, sobre como estas barreiras são 
vistas em suas organizações. 
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Quadro 9 – Barreiras percebidas – Comparativo das empresas 1 (1A e 1B), com Beer e Eisenstat 
(2000) 

 
Conceito Empresa 1 (1A) Empresa 1 (1B)

Estilo de gerenciamento
sênior ou “deixá-los fazer”;

"Há uma certa imaturidade do time 
de gestão local". 

"O time de gestão local é 
relativamente novo, mas já 
trabalham juntos há três anos. Eles 
estão muito próximos dos times no 
momento da execução das tarefas 
mais importantes".

Estratégia pouco clara e
prioridades conflitantes; 

"O Grupo está em fase de 
adaptação da nova estrutura e desta 
forma ainda passa por conflito de 
perioridades, com o sistema 
funcional".

"A estratégia do grupo é feita em 
inglês e posteriormente traduzida 
para o português, onde é possível 
perda de detalhes e assim, 
consequente conflito entre as 
prioridades".

Uma equipe de
administração sênior
ineficaz;

"Devido à reestruturação do grupo,  
houve um grande turn ove r, 
inclusive de líderes de áreas, o que 
demanda investimento de tempo e 
capacitação".

"O time de gestão é novo e está 
crescendo com os desafios da 
empresa".

Má comunicação vertical;
"Com a nova estrutura funcional do 
grupo, há certa dificuldade em 
garantir a boa qualidade das 
informações que são enviadas".

"Os nossos maiores esforços estão 
na comunicação, mas reconheço 
que ainda temos muito que 
melhorar".

Fraca coordenação entre
funções, empresas ou
fronteiras;

"Mais uma vez, o novo modelo de 
organização do grupo dificulta o 
trabalho entre funções distintas, 
pois ainda considero que estamos 
em fase de adaptação". 

"A maior dificuldade sobre este 
tema, está relacionada ao fato dos 
membros do time de gestão ainda 
não conhecerem todas as interfaces 
de relacionamento do grupo, par 
avançar com as necessidades 
locais".

Habilidades e
desenvolvimento de
liderança para a baixa
gestão da empresa
inadequados.

"Com um time de gestão imaturo, 
certamente temos o impacto no 
desenvoolvimento da baixa 
gestão". 

"Como já falado, o time de gestão 
local é novo e precisa de tempo 
para evoluir e assim desenvolver a 
base da gestão". 

 
Fonte: O autor, a partir das entrevistas, 2017 e Beer e Eisenstat (2000) 
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No Quadro 10, observa-se na primeira coluna, as seis barreiras de implementação à 
estratégia do estudo realizado por Beer e Eisenstat (2000). Na posição horizontal, encontram-
se as principais respostas dos entrevistados das empresas 2 e 3, respectivamente, sobre como 
estas barreiras são vistas em suas organizações. 

 
Quadro 10 – Barreiras percebidas – Comparativo das empresas 2 e 3, com Beer e Eisenstat (2000) 

Conceito Empresa 2 Empresa 3

Estilo de gerenciamento
sênior ou “deixá-los fazer”;

"Temos a mesma equipe de gestão 
há muito tempo. Após a 
comunicação da estratégia, espera-
se que as atividades sejam 
cumpridas de acordo".

"Como temos uma equipe de gestão 
local altamente experiente e 
integrada com seus times, por 
vezes, é capaz de eles deixarem 
seus times conduzirem a execução 
das tarefas sem supervisão".

Estratégia pouco clara e
prioridades conflitantes; 

"É possíbel que a comunicação da 
estartégia possua ruídos até a base 
da empresa, devido à quantidade 
de funcionários, o que pode gerar 
dificuldades na definição das 
prioridades".

"A estratégia muda de acordo com 
o andamento dos negócios, 
principalmente quando perdemos 
negócios importantes. Assim, 
precisamos ajustar para recuperar 
o nível de vendas".

Uma equipe de
administração sênior
ineficaz;

"A equipe de gestão é muito 
experiente. Conhece o negócio e a 
empresa". 

"A equipe de gestão local é 
altamente qualificada. Muitos 
integrantes vieram de clientes e 
concorrentes, o que nos permite 
conhecer bem o mercado".

Má comunicação vertical;
"A quantidade de funcionários 
dificulta uma comunicação mais 
eficiente".

"O grupo é muito grande e possui 
áreas muito indepenendetes, o que 
gera dificuldades no processo de 
comunicação". 

Fraca coordenação entre
funções, empresas ou
fronteiras;

"Trabalhamos de maneira 
coordenada, mas certamente, 
ocorrem divergências entre 
funcções devido aos objetivos 
departamentais e até mesmo 
pessoais, que por vezes, geram 
margem de interpretação das 
prioridades".   

"Assim como o tema da 
comunicação, o tamanho da 
estrutura dificulta a coordenação 
entre as funcções".

Habilidades e
desenvolvimento de
liderança para a baixa
gestão da empresa
inadequados.

"Certamente há oportunidades de 
melhoria no sistema de 
desenvolvimento da baixa gestão, 
mas como os mesmos estão na 
empresa há muito tempo, já 
entenderam como a empresa 
funciona".

"A equipe de gestão loca lé 
experiente suficientemente para 
desenvolver a baixa gestão".

 
Fonte: O autor, a partir das entrevistas, 2017 e Beer e Eisenstat (2000). 
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No Quadro 11, observa-se na primeira coluna, as seis barreiras de implementação à 
estratégia do estudo realizado por Beer e Eisenstat (2000). Na posição horizontal, encontram-
se as principais respostas dos entrevistados, sobre como estas barreiras são vistas em suas 
organizações. 
 

Quadro 11 – Categorização das barreiras percebidas de Beer e Eisenstat (2000) 

1 2 3 4 5
Estilo de gerenciamento sênior ou
“deixá-los fazer”; 1B 1A

2 3

Estratégia pouco clara e prioridades
conflitantes; 

1A
1B
2

3

Uma equipe de administração sênior
ineficaz;

2
3 1B 1A

Má comunicação vertical;
1A
1B
2
3

Fraca coordenação entre funções,
empresas ou fronteiras; 2 3 1B 1A

Habilidades e desenvolvimento de
liderança para a baixa gestão da
empresa inadequados.

3 2 1A
1B 

O quanto as barreiras apontadas pelo estudo de Beer e 
Eisenstat (2000),  são presentes em sua operação no Brasil

 
Fonte: O autor, a partir das entrevistas, 2017 e Beer e Eisenstat (2000)  

No Quadro 12, observa-se na primeira coluna, as seis barreiras de implementação à 
estratégia do estudo realizado por Beer e Eisenstat (2000). Na posição horizontal, encontra-se 
uma escala de importância, com valores de 1 a 5, subjetivos, que se referem à presença das 
barreiras em cada uma das quatro organizações, objeto deste estudo. 

Definiu-se valor igual a 1, quando a barreira possui baixa presença e 5 quando a 
barreira possui alta presença na organização. 
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Observa-se que o ponto mais crítico onde há a mesma resposta é a barreira da 
comunicação, ressaltada no Quadro anterior como uma das principais fraquezas e foco das 
principais ações. 

O Quadro 12 apresenta o resultado consolidado do último questionamento do roteiro 
de entrevista, o qual busca identificar se há a percepção de diferença de perfis entre os 
profissionais que estruturam estratégias e os profissionais que implementam estratégias. 
 

Quadro 12 – Perfil dos profissionais de estruturação e implementação de estratégias 
Perfil do 

profissional que 
estrutura a 
estratégia

Perfil do profissional 
que implementa a 

estratégia

Empresa 1 (1A)

1. Introvertido
2. Visionário / 
Visão Abstrata
3. Político
4. Predictivo
5. Articulador
6. Experiente

1. Extrovertido
2. Dinâmico
3. Pensamento 
rápido
4. Motivador

Empresa 1 (1B)
1. Impessoal
2. Mente aberta
3. Analítico

1. Pessoal
2. Criativo
3. Inovador

Empresa 2
1. Alta Senioridade
2. Político
3. Persuasivo

1. Integrador
2. Comunicativo
3. Dinâmico / 
Animador

Empresa 3
1. Aberto à 
mudanças
2. Analítico

1. Persistente
2. Integrador de 
pessoas  

Fonte: O Autor, a partir das entrevistas, 2017  
No Quadro 12, observa-se na primeira coluna, a identificação das empresas, objeto 

deste estudo. A segunda e terceira coluna contemplam os resultados obtidos com as 
entrevistas sobre a percepção de cada entrevistado sobre o perfil do profissional que estrutura 
a estratégia e o perfil do profissional que implementa a estratégia, respectivamente. 
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Os Quadros 13 e 14 apresentam o resultado consolidado do questionamento sobre as 
iniciativas empregadas pelos entrevistados para tratar as barreiras de implementação às 
estratégias identificadas, relacionadas ao conceito apresentado neste estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 

 
Quadro 13 – Iniciativas para vencer as barreiras – Empresa 1 (1A e 1B) 

Autor Conceito Empresa 1 (1A) Empresa 1 (1B)

Segundo 
Mintzberg et al. 
(2006)

Objetivos Claros, Decisivos: metas 
específicas de unidades subordinadas 
podem mudar no calor de campanhas 
ou de competição, mas as metas 
dominantes de estratégia para todas 
as unidades devem permanecer claras 
o suficiente para gerar continuidade e 
coesão das escolhas táticas durante o 
horizonte de tempo da estratégia. 

"Trabalhamos com o 
conceito de objetivos 
SMART (S - Específico, M 
- Mensurável, A - 
Atingível, R - Relevante, T - 
Temporal). Nossos 
objetivos estratégicos 
principais se mantém, 
independente da situação". 

"O grupo trabalha com a 
métrica de metas SMART. 
Objetivos da operação, uma 
vez definidos, não se 
alteram durante o perído de 
execução, que é de um ano".

Segundo 
Mintzberg et al. 
(2006)

Flexibilidade: capacidades
reservadas, manobras planejadas e
reposicionamento permitem o uso de
recursos mínimos ao mesmo tempo
em que mantêm os oponentes em
desvantagem relativa. 

"Como o time de liderança 
é reduzido, temos grande 
facilidade em partilhar 
atividades de ações que não 
faziam parte do escopo 
indivicual de alguma área 
específica, pois todos 
trabalham com o foco no 
resultado da empresa como 
um todo".

Segundo 
Mintzberg et al. 
(2006)

Liderança Coordenada e
Comprometida: líderes devem ser
escolhidos e motivados, de forma
que seus próprios interesses e valores 
se ajustem às necessidades de seus
papéis. Estratégias bem-sucedidas
exigem comprometimento, não apenas
aceitação. 

"Temos um workshop anual 
com o time de liderança, 
para definir as estratégias 
para a operação local e em 
seguida, nos reunimos 
semanalmente para 
acompanhar o andamento e 
tratar de problemas 
pontuais da operação. Com 
isto, mehoramos a 
cooperação entre os 
membros do time de 
liderança".

Al-Ghamdi (1998)
Maior ênfase na comunicação,
especialmente entre todas as partes
envolvidas no processo de
implementação;

"Realizamos um encontro 
bimestral com todos os 
funcionários para reforçar a 
comunicação das 
estratégias, bem como 
status de cada iniciativa".

Forman e Argenti
(2005)

A função de comunicação corporativa
está fortemente ligada à
implementação da estratégia e, em
alguns casos, à formulação e
desenvolvimento de estratégias. 

"Para ações locais que 
fazem parte de iniciativas 
globais, contamos com o 
time de comunicações 
corporativo para redução 
de ruídos no processo e 
garantia da boa 
comunicação dos 
objetivos".

"O time e comunicação 
global, assim com os 
membros do time executivo 
de liderança, coordenam e 
executam pessolamente 
comunicações críticas para 
o sucesso da operação 
global e local".  

Fonte: O Autor, a partir das entrevistas, 2017 



66 

 

|Quadro 14 – Iniciativas para vencer as barreiras – Empresas 2 e 3 
Autor Conceito Empresa 2 Empresa 3

Segundo 
Mintzberg et al. 
(2006)

Objetivos Claros, Decisivos: metas 
específicas de unidades subordinadas 
podem mudar no calor de campanhas 
ou de competição, mas as metas 
dominantes de estratégia para todas 
as unidades devem permanecer claras 
o suficiente para gerar continuidade e 
coesão das escolhas táticas durante o 
horizonte de tempo da estratégia. 

"Buscamos definir metas de 
maneira clara e objetiva 
para que não hajam 
surpresas de entendimento, 
mas de qualquer forma, os 
objetivos principais tem se 
mantido muito parecido ao 
longo dos últimos anos, o 
que facilita a divulgação e 
seguimento das pessoas".

"Os objetivos definidos 
para o perído de atuação e 
avaliação são claros e 
totalemtne alinhados com a 
necessidade da operação 
local e estatégia global".

Segundo 
Mintzberg et al. 
(2006)

Flexibilidade: capacidades
reservadas, manobras planejadas e
reposicionamento permitem o uso de
recursos mínimos ao mesmo tempo
em que mantêm os oponentes em
desvantagem relativa. 

"Ações estatégicas que não 
dizem respeito a um 
departamento específico, 
são tratadas como projetos 
internos e os recursos são 
discutidos e 
disponibilizados pelos 
membros da equipe de 
liderança, desde que 
aprovados pelo líder do 
projeto e responsável de 
cada área".

Segundo 
Mintzberg et al. 
(2006)

Liderança Coordenada e
Comprometida: líderes devem ser
escolhidos e motivados, de forma
que seus próprios interesses e valores 
se ajustem às necessidades de seus
papéis. Estratégias bem-sucedidas
exigem comprometimento, não apenas
aceitação. 

"Todos os líderes locais 
possuem objetivos pessoais  
vinculados aos objetivos da 
operação, assim garantimos 
que tenham a motivação 
necessária para buscar o 
resultado coletivo".

"A equipe de liderança 
possui metas de 
performance e avaliação de 
desempenho que 
consideram comportamento 
e atitude, feitas pelos 
chefes, subordinados e 
colegas, isso ajuda a manter 
o time empenhado".

Al-Ghamdi (1998)
Maior ênfase na comunicação,
especialmente entre todas as partes
envolvidas no processo de
implementação;

"Foi implementado um 
sistema de comunicação 
visual para que todos os 
funcionários consigam 
acompanar a evolução das 
metas".

"Temos trabalhado muito 
em comunicação digital 
para permitir que os 
funcionários externos 
tenham o mesmo nível de 
informação que os 
funcionários que trabalham 
na fábrica e escritório".

Forman e Argenti
(2005)

A função de comunicação corporativa
está fortemente ligada à
implementação da estratégia e, em
alguns casos, à formulação e
desenvolvimento de estratégias. 

 
Fonte: O Autor, a partir das entrevistas, 2017 
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Em ambos os Quadros 13 e 14, observa-se na primeira coluna, os principais conceitos 
abordados neste estudo sobre ações específicas para tratar as barreiras de implementação à 
estratégia relacionadas às respostas identificadas durante as entrevistas com os executivos das 
empresas 1 (1A e 1B), 2 e 3.  Na posição horizontal, encontram-se estas respostas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o propósito de apoiar o atingimento do objetivo principal deste estudo, foram 
definidos três objetivos específicos, os quais a seguir, são apresentadas suas considerações. 
 
 Objetivo Específico 1: Identificar como os executivos tratam as barreiras 

identificadas. 
 

Com base na pesquisa bibliográfica, foi possível identificar vários estudos a respeito 
do tema sobre barreiras de implementação a estratégias. Durante as entrevistas 
semiestruturadas com os executivos, foram realizados questionamentos divididos em tópicos 
e especificamente sobre o tema implementação de estratégia, onde optou-se iniciar por 
perguntas mais abertas e somente no final do tópico, detalhar e enquadrar a empresa nas 
barreiras identificas. 

Desta forma, com a reflexão feita sobre as barreiras existentes, avançou para o 
questionamento norteador deste objetivo específico (2.9. Quais as principais ações são 
aplicadas para superar as barreiras?), e assim, foi possível elencar, conforme Quadros 13 e 14, 
apresentados no capítulo anterior. 

Finalmente, constatou-se que as principais ações aplicadas para superar as barreiras de 
implementação a estratégias, nas empresas foco desta pesquisa, estão diretamente 
relacionadas à melhoria da comunicação.  
 
 Objetivo Específico 2: Identificar qual o perfil de gestor que estrutura e qual o perfil 

de gestor que implementa a estratégia. 
 

Com relação a este objetivo específico, esperava-se obter dos entrevistados, durante a 
entrevista semiestruturada, uma reflexão inicial sobre os tópicos específicos de planejamento 
estratégico e implementação da estratégia divididos em sub tópicos mais amplos e finalmente, 
através de questionamento aberto (3. Você identifica diferença de perfil entre os profissionais 
de sua organização que estruturam estratégias e os profissionais que implementam 
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estratégias?), identificar a diferença de perfil destes profissionais, assim como é apresentado 
no Quadro 12 do capítulo anterior. 

Desta maneira, considera-se, a partir do material apresentado, resultado das 
entrevistas, como objetivo específico alcançado. 
 
 Objetivo Específico 3: Identificar o grau de autonomia dos executivos brasileiros em 

definir e implementar uma estratégia. 
 

Este item específico, buscava refletir sobre a autonomia e também liberdade de 
atuação das empresas entrevistadas. Os questionamentos foram apresentados dentro de cada 
um dos dois tópicos iniciais, planejamento estratégico e implementação, respectivamente, 
conforme (Apêndice 1). 

Com isto, pode-se concluir que os entrevistados, representantes das empresas 2 e 3 se 
definiram como mais maduros e autônomos, enquanto as empresas 1A e 1B se identificaram 
como mais dependentes da estrutura global para a tomada de decisões de definição e 
implementação de estratégias no Brasil. Portanto, considera-se este objetivo específico como 
satisfeito. 

Neste trabalho foi possível constatar que todas as empresas investigadas operam 
segundo o conceito de Kaplan e Norton (2000), ou seja, atuam por meio de unidades de 
negócio e de equipes descentralizadas muito mais próximas dos clientes e reconhecem que a 
vantagem competitiva deriva mais de recursos intangíveis do que investimentos em ativos 
físicos e do acesso ao capital. Entretanto, não é possível afirmar que todas as unidades de 
negócio estão alinhadas e conectadas com a estratégia, como proposto pela literatura, pois foi 
possível confirmar que a participação das unidades de negócios brasileiras nas etapas iniciais 
de formulação e planejamento estratégico não ocorrem, conforme proposto e recomendado 
por Kaplan e Norton (2008), o que sugere que as filiais brasileiras possuem baixa influência 
na definição da estratégia, atuando apenas no ajuste da estratégia local, baseando-se no 
atingimento dos resultados de vendas pré-definidos para a operação brasileira.  

Foi possível comprovar também que o BSC (Balance Score Card), ferramenta 
desenvolvida por Kaplan e Norton, se enquadra como a estratégia mais abrangente e utilizada 
por todas as empresas entrevistadas, como principal mecanismo de comunicação, bem como 
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implementação da estratégia, assim como o PLR (Participação de Lucros e Resultados) para 
comunicar seus objetivos estratégicos e por meio deste, motivar os funcionários na busca pelo 
atingimento dos resultados. Contudo, a teoria estudada nesta pesquisa, propõe que incentivos 
devem ser a última fase da definição do modelo estratégico, onde decisões prévias sobre 
estratégia e estrutura deveriam ocorrer antes. Estas definições, por sua vez, não foram 
identificadas em detalhes no processo das entrevistas. Assim, pode-se afirmar que há total 
clareza, entre as empresas entrevistadas, sobre a importância da comunicação clara dos 
objetivos das empresas para a obtenção dos mesmos, sendo ainda apontada como a maior 
barreira das empresas e objeto de maior investimento de tempo e recursos, no processo de 
implementação de estratégias.    

A literatura estudada propõe ainda que, se a estratégia da unidade de negócios for 
inconsistente com a estratégia corporativa, essa última deve prevalecer, o que não foi 
identificado nesta pesquisa, pois os entrevistados afirmam ter total autonomia sobre a 
estratégia implementada localmente desde que a meta de vendas seja estabelecida, o que 
sugere que todas as empresas entrevistadas são fortemente direcionadas pela meta de volume 
de vendas e os demais objetivos estratégicos são tratados de maneira secundária.  

Finalmente, levando-se em conta que a academia deve ser um reflexo da realidade, no 
campo da administração, é possível diagnosticar um descolamento entre a literatura e a prática 
das empresas entrevistadas nesta pesquisa, com relação à definição e implementação de 
estratégias, pois as estratégias gerais são definidas pelas matrizes, sem a participação efetiva 
das filiais brasileiras e ainda, em certos casos, coordenadas por empresas externas, com 
atuações próximas a de consultores no processo de definição e elaboração das estratégias 
globais. Assim, cabe-se às filiais brasileiras a missão de adequação de metas de vendas e 
realização das mesmas.  

No caso específico da empresa 1, composta pelas entidades brasileiras das divisões 1A 
e 1B, talvez seja possível identificar um possível tema de pesquisa, visando a implementação 
de estratégia em empresas com estruturas organizacionais diferentes, levando-se em conta que 
a divisão 1A da empresa 1passa ainda por um processo de amadurecimento da mudança 
organizacional, passando de uma estrutura matricial para uma estrutura funcional.  
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5.1 Limitações da Pesquisa  
 
Este estudo limita-se à análise da percepção dos executivos quanto às barreiras de 

implementação de estratégias em empresas de capital estrangeiro atuantes no Brasil, no 
mercado de fabricação de equipamentos para a indústria de embalagens de bebidas. 

Desta maneira, este estudo não se propõe a estudar empresas de capital nacional, além 
de empresas que não façam parte do setor de fabricação de equipamentos para a indústria de 
embalagens de bebidas. 

O estudo determina ainda que as empresas foco de análise, sejam participantes da 
ABMI (Association of Beverage Machinery Industry), bem como os dados primários obtidos. 

O estudo busca a identificação da percepção de executivos. Assim, não foram 
considerados quaisquer outros profissionais de atuação em outras atividades da empresa. 

Os resultados encontrados não podem ser generalizados. 
Deve-se destacar que não foi objeto do estudo, discutir sobre resultados financeiros 

alcançados pelas empresas a partir de suas estratégias. 
Este estudo não teve como objetivo relacionar quaisquer resultados obtidos com a 

organização estrutural de cada empresa, bem como seu nível de senioridade. 
 
5.2 Sugestões de Estudos Futuros 

 
Propõem-se a partir deste estudo, que sejam realizados estudos sobre o tema no 

mesmo segmento, com outras categorias de funcionários, especialmente de níveis 
operacionais para que seja possível identificar outras visões sobre o tema. 

O mercado brasileiro possui competidores de capital nacional atuando neste setor, 
assim, sugere-se considerar em estudos futuros a atuação destas empresas, bem como 
barreiras que as mesmas encontram na implementação de estratégias. 

Devido a proposta de estudo, foi definida uma pesquisa qualitativa para a busca dos 
resultados esperados, assim, sugere-se para estudos futuros de aprofundamento do tema, a 
realização de uma pesquisa quantitativa. 
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Como proposta de estudos futuros, pode-se considerar a comparação entre empresas 
do setor estudado, considerando suas estruturas organizacionais, níveis de senioridade, 
cultura, com os resultados financeiros obtidos, bem como eficiência operacional. 
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APENDICE A – Roteiro de entrevistas 
 
Identificação do entrevistado e dados 
 
Organização: Entrevistado:  
Setor: Formação: 
Endereço: Nacionalidade:  
Local da entrevista: Cargo:  
Data da entrevista:  Senioridade:  
Duração da Entrevista:   e-mail: 
Entrevistador:  Telefone: 
Telefone:   

 
1. Planejamento Estratégico 

1.1. A estratégia é planejada no Brasil ou vem definida da matriz? 
1.2. Qual o posicionamento estratégico que a sua organização melhor se enquadra, 

diferenciação, liderança no custo ou enfoque? 
1.3. A organização brasileira tem a liberdade de trabalhar com um planejamento 

estratégico local independente? 
1.4. Como funciona o processo de validação e acompanhamento da matriz? 
1.5. Quais as bases de dados e informações são utilizadas para a formulação da estratégia? 
1.6. Como você enquadraria o grau de autonomia da entidade brasileira em definir as 

estratégias para o Brasil (escala de 1 a 5, sendo 1 menor autonomia e 5 maior 
autonomia)? 

 
2. Implementação 

2.1. Como é feita a implementação da estratégia? 
2.2. Quais são os pontos fortes da sua organização para a implementação de estratégias? 
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2.3. Quais são os pontos fracos da sua organização para a implementação de estratégias? 
2.4. A estratégia é revisada? Com qual periodicidade? 
2.5.  Quais são os parâmetros utilizados para aferir a implementação da estratégia? 
2.6. Como vocês enquadraria o grau de autonomia da entidade brasileira em implementar 

as estratégias no Brasil (escala de 1 a 5, sendo 1 menor autonomia e 5 maior 
autonomia)? 

2.7. Quais as principais barreiras presentes na implementação de uma estratégia? 
2.8. O quão presentes estão as seis barreiras apresentadas no estudo de Beer e Eisenstat 

(2000), em sua organização (escala de 1 a 5, sendo 1 menor baixa presença e 5 alta 
presença)? 

2.9. Quais as principais ações são aplicadas para superar as barreiras? 
 

3. Você identifica diferença de perfil entre os profissionais de sua organização que 
estruturam estratégias e os profissionais que implementam estratégias? 
 

4. Comente livremente qualquer outra situação que julgar interessante: 
 
 
 
 
 


