
i 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 

RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL BORDONAL KALAKI 

  

 

 

 

 

 

 

Implementação de planos estratégicos em associações de interesse privado 

do agronegócio: principais desafios e uma proposta de método 

 

 

 

 

ORIENTADOR: PROF. DR. MARCOS FAVA NEVES 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2018



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Vahan Agopyan 

Reitor da Universidade de São Paulo 

 

Prof. Dr. André Lucirton Costa 

Diretor da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade de Ribeirão Preto 

 

Prof. Dr. Jorge Henrique Caldeira de Oliveira 

Chefe do Departamento de Administração 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Pereira Salgado Junior 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Organizações  

 



i 

RAFAEL BORDONAL KALAKI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Implementação de planos estratégicos em associações de interesse privado 

do agronegócio: principais desafios e uma proposta de método 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Administração de Organizações da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para 

obtenção do título de Doutor em Ciências. Versão 

Corrigida. A original encontra-se disponível na 

FEA-RP/USP. 

 

 

 

 

 ORIENTADOR: PROF. DR. MARCOS FAVA NEVES 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2018



i 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

Catalogação da publicação 

 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

Kalaki, Rafael Bordonal 

Implementação de planos estratégicos em associações de interesse 

privado do agronegócio: principais desafios e uma proposta de 

método. Ribeirão Preto, 2018. 

222 p.; 33 fig.; 36 quadros; 6 tabelas 

 

 

Tese de doutorado, apresentada à Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto/USP.  

Área de concentração: planejamento, inteligência de mercado e 

relações contratuais. 

 Orientador: Marcos Fava Neves 

 

1. Plano Estratégico. 2. Implementação. 3. Associação. 

 

 



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese aos meus pais, Devair Kalaki e 

Vera Lúcia Bordonal Kalaki, os quais não mediram 

esforços e dedicação à minha formação acadêmica e 

principalmente pessoal, dos quais herdei meus 

valores e exemplos para vida. Obrigado por toda luta 

e esforços que travaram por mim, por todo amor, 

carinho, atenção. 

 

Dedico a vocês, com todo amor e carinho 

 



ii 

 

AGRADECIMENTOS  

 

Agradeço a Deus em primeiro lugar pela minha vida, por toda bênção, sabedoria, força e aos 

anjos, pela minha proteção. 

Aos meus avós Orélio (in memoriam), Amália (in memoriam), Luiz (in memoriam) e Olga por 

todo amor, carinho, valores e bênção que me proporcionaram, estando sempre ao meu lado 

com um sorriso no rosto, uma saudade e prontos para uma palavra de conforto e incentivo. 

Ao meu irmão Daniel, companheiro de profissão e sempre meu exemplo e espelho. À minha 

cunhada, Vivian, a irmã que a vida me deu. Ao meu sobrinho Francisco, que chegou para 

alegrar nossas vidas e ensina um novo sentido do amor.  

À Nara, por todo amor dedicado a mim, por tornar minha vida melhor e mais alegre durante 

todo este processo. Por se mostrar sempre a disposição para ajudar, pelo carinho, amizade, 

dedicação, paciência, compreensão, por me ajudar a tomar decisões importantes, pelos 

conselhos e pelo grande amor. 

A toda minha família, aos meus vários tios e primos pelo carinho e alegrias compartilhadas, 

sempre estando ao meu lado e me apoiando. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Marcos Fava Neves, pelo auxílio no desenvolvimento do 

trabalho acadêmico. Ao profissional Marcos, com quem pude aprender muito e tê-lo como 

exemplo e inspiração profissional, sempre buscando desenvolver pessoas e dando 

oportunidades. Ao amigo Marcos, por estar sempre disposto a dar bons conselhos e pelos 

ensinamentos de vida.  

Aos membros da banca, Adriana Cristina Ferreira Caldana, André Lurciton Costa, Eduardo 

Eugênio Spers, Mario Otávio Batalha e Rosane Lúcia Chicarelli Alcantara, pela disposição 

em compor esta banca, pela sabedoria, conselhos, sugestões e grandes contribuições para este 

trabalho. 

Às empresas dos casos estudados nesta tese, Orplana, AgroBio, Socicana, cooperativa de 

flores e LTO Glaskracht, pela disponibilidade em participar desta tese.  



iii 

Aos entrevistados, Celso Albano de Carvalho, Eliane Kay, José Guilherme A. Nogueira, CCO 

- Chief Commercial Officer da cooperativa de flores, Nico van Ruiten, pela disposição em 

colaborar com a tese, além dos conhecimentos compartilhados.  

À Universidade de São Paulo e Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto, por todo suporte e conhecimento. 

A todos os funcionários da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP 

(campus Ribeirão Preto), em especial aos do departamento de pós-graduação, Erika, Matheus, 

Thiago e Silvio, pela prontidão, ajuda e serviços prestados. 

À Capes, por auxiliar financeiramente parte deste estudo. O presente trabalho foi realizado 

com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil 

(CAPES) - Código de Financiamento 001. 

À Inholland University of Applied Sciences, campus de Delft, por ter de oferecer estrutura 

para que parte desta pesquisa pudesse ser realizada.  

Ao Research and Innovation Center Agri, Food & Life Sciences, em nome da Prof. Gerry 

Kouwenhoven, por contribuir com esta pesquisa e pela oportunidade de me receber junto à 

Inholland University of Applied Sciences.  

Ao Prof. Dr. Woody Maijers, por ter contribuído para a concretização do meu estagio em uma 

instituição de ensino e pesquisa na Holanda, oportunidade esta que teve grande contribuição 

em minha carreia.  

Aos Prof. Olaf van Kooten e Prof. Marinus van Haaften, pelo acolhimento no Research and 

Innovation Center Agri, Food & Life Sciences, na Inholland University of Applied Sciences. 

Obrigado pelos ensinamentos, receptivadade, pelos estudos de caso na Holanda e por me 

darem a oportunidade deste aprendizado riquíssimo que tive nos cinco meses vivendo na 

Holanda. Certamente, uma grande contribuição para minha carreia.  

Aos amigos do quinto andar do Flat Fest (Professor Evertslaan), por abrirem as portas de suas 

casas e me receberem também em Delft. Esses cinco meses que vivi com vocês foram 

inesquecíveis. Obrigado pelo companheirismo, risadas, cervejas, churrascos de salsicha, pela 

troca de experiências, aprendizados e novas amizades.  



iv 

À Marta Santos, pelo apoio nas questões jurídicas referentes a tese.  

À Markestrat, empresa que me acolheu durante 8 anos e na qual, pude desenvolver minha 

carreira profissional. Obrigado pelo imensurável aprendizado, pelas amizades, pelo apoio para 

que esta pesquisa pudesse se realizar.  

À Socicana, em especial ao Bruno Rangel Geral Martins, José Antonio Rossato Junior, 

Maurício Palazzo, pela compreensão neste período e pela oportunidade de concluir este 

doutorado. 

Aos “amigos-irmãos” da república Canekão e de Orlândia, pela grande amizade, 

companheirismo, ensinamentos, pela grande lição sobre a vida, pelos momentos inesquecíveis 

que serão para sempre lembrados por mim.  

A todos que, de uma forma ou de outra, fizeram e fazem parte de minha vida, contribuindo 

para minha formação acadêmica e pessoal.  

Vocês foram parte vital deste processo. Não conseguiria realizar este trabalho sem vocês.  

 

Este talvez, seja o capítulo mais importante desta tese.  

Muito obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para onde quer que voltemos nossos olhos – grãos, raízes, fibras, frutas, legumes, pastagens, 

florestas – encontramos o testemunho formidável do trabalho dos engenheiros agrônomos, 

estes heróis que, somando sua luta à dos agricultores brasileiros, construíram o Brasil, hectare 

por hectare, semente por semente, décadas e décadas de anônima dedicação.” 

 

ROBERTO RODRIGUES – Ex-ministro da Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tente não ser um homem de sucesso, e sim um homem de valores.” 

 

ALBERT EINSTEIN 

http://www.administradores.com.br/frases/albert-einstein/


vi 

RESUMO 

 
KALAKI, R. B. Implementação de planos estratégicos em associações de interesse privado 

do agronegócio: principais desafios e uma proposta de método. 2014. 218p. Tese (Doutorado 

em Administração de Organizações). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 

 

As associações de interesse privado (AIPs) são importantes agentes de ações coletivas e, no 

agronegócio, desempenham funções fundamentais para o bom funcionamento de um sistema 

agroindistrial. Com as mudanças ocorridas no ambiente competitivo, as AIPs também tiveram 

que se reestruturar. Compreender e antecipar a dinâmica do ambiente global do agronegócio 

será cada vez mais crítico para o sucesso de uma organização. Nesse sentido, o planejamento 

estratégico é uma ferramenta essencial para enfrentar as mudanças e aumentar as 

oportunidades. Tão importante quanto o exercício de pensar e planejar é colocar em prática o 

plano. A implementação bem-sucedida de um plano é fundamental. As organizações 

despendem recursos financeiros e tempo na construção de planos estratégicos que buscam ser 

eficazes e trazer retornos à organização; porém, nem sempre os retornos esperados são 

alcançados, sendo que os motivos do resultado negativo não esperado derivam, em boa parte, 

da descontinuidade dos planos ou da escolha errônea da estratégia de implementação. Na 

literatura são encontrados diversas ferramentas e métodos para a construção de planos 

estratégicos, contudo, no que tange ao processo de implementação e gestão do plano, pouco se 

encontra com profundidade, especialmente em relação à implementação em AIPs. Nesse 

contexto, o objetivo geral que rege esta pesquisa é entender os principais desafios que as 

associações de interesse privado do agronegócio enfrentam para implementação de seus 

planos estratégicos e propor um método de implementação de plano estratégico para AIPs. 

Para chegar aos resultados pretendidos, fez-se uso da técnica de desk research, grounded 

theory e cinco estudos de caso com AIPs do agronegócio. Como resultado, esta tese trouxe 

um levantamento das principais dificuldades que as AIPs enfrentam na implementação de seu 

plano estratégico, bem como apresentou um levantamento de fatores de sucesso que podem 

ser adotadas pelas AIPs na implementação de planos estratégicos. A pesquisa traz, ainda, uma 

proposta de método de implementação de planos estratégicos para AIPs do agronegócio. O 

método proposto é um método teórico-empírico, podendo ter utilidade para a comunidade 

empresarial e acadêmica. A relevância deste estudo está na proposta inédita de discutir, no 

âmbito acadêmico, os problemas e fatores de sucesso enfrentados pelas AIPs do agronegócio 

na implementação de planos estratégicos, além de propor um método que visa auxiliar as 

AIPs neste processo. Além das contribuições acadêmicas, este estudo traz implicações 

gerenciais no que se refere à melhoria do sucesso da implementação de planos estratégicos em 

AIPs, buscando aumentar, assim, a sua competitividade. 

 

Palavras-chave: planejamento estratégico, implementação, associações de interesse privado 

(AIP) 
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ABSTRACT 

 
KALAKI, R. B. Strategic plans implementation in private interest of agribusiness 

association: main challenges and a proposed method. 2014. 218p. Tese (Doutorado em 

Administração de Organizações). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Private interest associations (PIAs) have great importance as agents of collective actions, and 

in agribusiness they have fundamental functions for the proper functioning of an agribusiness 

chain. With the changes in the competitive environment, PIAs also had to restructure. 

Understanding and anticipating the dynamics of the global agribusiness environment will be 

increasingly critical to the success of an organization, in this sense, strategic planning is an 

essential tool to face change and increase opportunities. As important as exercise of thinking 

and planning, it is to execute the plan; therefore, the successful implementation of a plan is 

critical. Organizations spend financial resources and time to build a strategic plan that aims to 

be effective and get returns to the organization, but not always the expected returns are 

achieved, largely by the discontinuation of the plans or by the wrong choice of 

implementation strategy. In the literature are found several tools and methods for building 

strategic plans, however, regarding the implementation process and plan management, little is 

found with depth, especially in relation to implementation in PIAs. In this context, the general 

objective of this thesis is to raise the main problems faced by PIAs on implementation of 

strategic plans and propose a method for strategic plan implementing the in agribusiness 

PIAs. In order to reach the desired results, the desk research, grounded theory and five case 

studies with agribusiness PIAs that practice strategic planning were used. As a result, this 

thesis has presented a survey of the main points of difficulties and failure factors that a PIA 

may face in strategic plan implementation, as well as a survey of success factors that can be 

adopted by the PIAs in the strategic plans implementation. The research also was proposed a 

method for strategic plans implementing in agribusiness AIPs. The proposed is a theoretical-

empirical method, wich may be useful fot he business and academic community. The 

relevance of this study is in the unprecedented proposal to discuss in the academic sphere, the 

problems and success factors faced by agribusiness PIAs in strategic plans implementation, 

besides proposing a method that aims to assist the PIAs in this process. In addition to the 

academic contributions, this study intends to have managerial implications for improving the 

success of the strategic plan implementation in agribusiness PIAs, seeking to increase their 

competitiveness. 

 

Keywords: strategic plan, implementation, private interest association (PIA). 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

As mudanças ocorridas no ambiente de negócio levam à necessidade de compreender 

identificar oportunidades e ameaças no ambiente global. Relacioná-las com as modificações 

que precisam ser realizadas faz parte da administração estratégica da organização. O 

planejamento estratégico mostra-se uma ferramenta essencial para enfrentar as mudanças 

ocorridas, pois permite que a organização se planeje e busque atingir objetivos de longo 

prazo, sendo um importante veículo de coordenação de uma companhia (ANSOFF, 1965; 

KOTLER, 2000; GRANT, 2010).  

Ao construir e adotar um planejamento estratégico, a organização busca objetivos de longo 

prazo, coordena a companhia e facilita a execução de tarefas, permite planejar e tomar 

decisões mais assertivas aprofundando as discussões, inclui uma agenda corporativa e 

aumenta a consciência de toda a organização para o entendimento do negócio e permite 

avaliar o desempenho da organização (KOTLER, 2000; LAMBIN, 2000; O’REGAN E 

GHOBADIAN, 2002; GRANT, 2010; BAIN & COMPANY, 2015).  

No agronegócio, compreender e antecipar a dinâmica do ambiente global será cada vez mais 

crítico. Assim, a adoção de técnicas de planejamento estratégico apropriadas para agronegócio 

é essencial para enfrentar as mudanças ocorridas no ambiente de negócio das empresas e 

aumentar as oportunidades para os sistemas agroindustriais, de modo a gerar estratégias que 

resultem em um sistema agroindustrial mais eficiente e eficaz (MILES, WHITE E MUNILA, 

1997; NEVES, 2008; KING ET AL., 2010). 

Na literatura são encontrados alguns autores que foram além das definições de estratégia, 

gestão estratégica e planejamento estratégico, e, mais do que os conceitos, apresentaram 

propostas de métodos para a confecção do plano estratégico. Dentre esses autores, destacamos 

Campomar (1982), Westwood (1995), Las Casas (1999), Kotler (2000), Jain (2000), Wright, 

Kroll e Parnell (2000), Lambin (2000), Wood (2004) e Neves (2004). 

A partir da forte expansão do planejamento estratégico na década de 1970, na década de 1980 

começou a ganhar importância a implementação bem-sucedida dos planos, sendo esse tópico 

alvo de pesquisa, tanto de pesquisadores acadêmicos, quanto de organizações. Dessa forma, 

as empresas que tiveram programas de implementação explícitos experimentaram melhores 

resultados de seus esforços de planejamento (BUZZELL; GALE, 1987; BARNEY, 1991; 

BUZZELL, 2004; MOLLER e PARVINEN, 2015).  
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O processo de gestão nas organizações é dividido em fases de planejamento, execução de 

atividades e controle, sendo que a fase de planejamento compreende o plano estratégico e o 

operacional; a fase de execução trata da implementação do plano operacional; e, na fase de 

controle, são aferidas as variações entre o plano operacional e o desempenho efetivo 

(WELSHC, 1983 APUD GUERREIRO E SOUZA, 2015). O planejamento estratégico busca 

a definição de estratégias para aproveitar as oportunidades do ambiente e mitigar as ameaças. 

Por sua vez, a gestão estratégica, busca implementar as estratégias projetadas e geri-las 

(TAVARES, 2000). Assim, desenvolver culturas de suporte, motivar as pessoas, preparar 

orçamentos, avaliar estratégia, mensurar desempenho e tomar decisão são aspectos 

fundamentais na etapa de implementação da estratégia (DAVID, 2002).  

Um plano estratégico bem formulado e implementado traz diversos ganhos para as 

organizações e elas acabam experimentando crescimentos superiores (KAPLAN E NORTON 

(2004), MONITOR GROUP, CONFERENCE BOARD, KAPLAN E NORTON (2008), 

ZOOK A ALLEN (2001), BAIN & COMPANY, GUERREIRO E SOUZA (2015).  

Rigby e Bilodeua (2007) afirmaram, em seu estudo, que o planejamento estratégico continua 

sendo uma das ferramentas de negócio mais citadas dentre as que são utilizadas pelas 

organizações. Em sua pesquisa realizada regularmente, desde 1996, a Bain & Company 

(2015) constatou que, entre o período de 2000 a 2012, o planejamento estratégico era a 

ferramenta de gestão mais utilizada pelas empresas. Apesar de importante ferramenta e uma 

das mais citadas, Michel Mankins e Richard Steele, parceiros na Marakon Associates (2006), 

realizaram uma pesquisa com 156 altos executivos em diversos lugares do mundo e 

encontraram que somente 11% dos entrevistados eram convencidos de que o planejamento 

estratégico vale o esforço. Ou seja, mesmo sendo uma importante ferramenta, parte dos 

executivos não acredita plenamente nos seus resultados, podendo essa descrença, 

indiretamente, representar uma possível falha na construção e implementação dos planos. 

Em um estudo realizado no Brasil com 30 empresas de médio e grande porte pela consultoria 

Symnentics Business Transformation (1999 apud RUAS, 2003), chegou-se à conclusão de 

que em menos de 10% dos casos as estratégias foram formuladas e executadas eficientemente, 

indicando, assim, problemas na sua fase de formulação ou implementação.  
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Charan e Colvin (1999) afirmam que na maioria dos casos das empresas que fracassaram em 

sua estratégia, o problema verdadeiro não foi a má estratégia, mas sim a má execução da 

estratégia. 

Para executar um plano estratégico e alcançar as execuções da estratégia com sucesso, 

algumas ações são indicadas, como: entendimento profundo do ambiente competitivo, 

objetivos simples e de longo prazo, estratégia clara e mensurável, avaliação dos recursos, 

feedbacks, conhecimento do plano nos diversos níveis da organização, trabalho em equipe, 

metas e incentivos individuais, estabelecer estruturas de suporte, possuir um plano de 

implementação e reconhecer as barreiras para a implementação (BEER E EISENSTAT, 2000; 

KAPLAN E NORTON, 2004; GRANT, 2010; BAIN & COMPANY, 2015; GUERREIRO E 

SOUZA, 2015). 

A implementação dos planos estratégicos nas organizações enfrenta uma série de 

dificuldades, também muito estudadas na literatura. Dentre elas, podemos citar: a lacuna entre 

a formulação e a implementação, incluindo a diferença em quem constrói o plano e quem o 

implementa, a falta de flexibilidade dos planos, a não formalização do plano, a falta de 

entendimento do plano entre os diversos níveis da organização, o pouco envolvimento da alta 

administração, a comunicação ineficaz, questões relacionadas a cultura organizacional, os 

diferentes interesses dos níveis organizacionais, resistência das pessoas à mudança, tempo 

entre a finalização do plano e o início da implementação, estilo top-down, capacidade dos 

colaboradores, falta de feedback, falta de estratégias e objetivos claros e estratégias não 

executáveis (MINTZBERG, 1994; KAPLAN E NORTON, 1997; ANDERSON E VINCZE, 

2000; BEER E EISENSTAT, 2000; DAVID, 2002; O’REGAN E GHOBADIAN, 2002; 

RODRIGUES ET AL., 2003; GIRALDI E CAMPOMAR, 2005; KAPLAN E NORTON, 

2008; GRANT, 2010; AL-KANDI, ASUTAY E DIXON, 2013; KLAG E LANGLEY, 2014; 

GUERREIRO E SOUZA, 2015). 

Portanto, o que se pode observar na literatura é o grande foco nas fases de formulação e 

desenvolvimento do plano estratégico, em detrimento da implantação e sucesso desse plano. 

Mais importante do que a qualidade da estratégia é a capacidade de executar esta estratégia, 

afirmam Kaplan e Norton (2001).  
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O planejamento é um processo de gestão e, dessa forma, é aplicável a organizações de 

qualquer natureza (Ackoff, 1980). Assim sendo, é um processo também aplicado às 

associações.  

As associações são definidas no Código Civil Brasileiro de 2002, no artigo 53, da seguinte 

forma “Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos”. (BRASIL, 2008, p. 151). Portanto, as associações são a união de pessoas, que 

não podem ter como fins a busca pelo lucro, nem a distribuição de eventual lucro. Ainda não 

podem ter interesses difusos; sua finalidade deve ser a busca pela representatividade. Logo, 

uma associação é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, regido pelas 

regras da sociedade simples ou não empresariais, que busca interesses comuns e 

representatividade; posta essa definição, esse tipo de organização é, portanto, considerada 

uma associação de interesse privado.  

No agronegócio, as Associações de Interesse Privado (AIPs) desempenham importantes 

funções econômicas como: provisões de bens coletivos, minimização de custos de transação 

dos associados, modificações da estrutura das instituições em benefício de seus associados, 

ganhos de escala, solução de conflitos, defesa do interesse de seus membros,  coordenação 

entre as empresas, função de representação e comunicação (SAES, 2000; NASSAR, 2001; 

CASTRO, NEVES E SCARE, 2015). Ainda, a associação está diretamente ligada ao aumento 

de produtividade e de eficiência dos associados (NEVES et al., 2017).  

Na academia, as discussões sobre grupo de interesses não são recentes e foram trabalhadas, há 

mais de 40 anos, por autores como Olson (1971), Moe (1980), Streeck e Schmitter (1985) e 

Hardin (1994). Apesar de as discussões sobre grupos de interesse não serem recentes, na 

literatura, sobre esse assunto pouco são encontradas abordagens sobre a ótica da gestão, 

principalmente sobre as Associações de Interesse Privado, as quais são alvo desta pesquisa. 

Algumas discussões sobre as funções, eficiência e gestão das APIs são encontradas nos 

trabalhos de Nassar (2001), Nassar e Zylbersztajn (2004) e Conejero (2011). 

As associações de Interesse Privado (AIP) apresentam algumas características que as 

distingue de outras organizações como: a busca por representatividade, a presença de 

objetivos não econômicos, a necessidade de interesses comuns, a cooperação entre os 

membros, o fato de serem voluntárias, os direitos e deveres, dos associados. As associações 

possuem regimento interno próprio, via estatuto e os associados têm direitos iguais 
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(ZYLBERSZTAJN, 1995; BRASIL, 2008). Essas características podem trazer dificuldades 

incrementais e/ou diferentes às de uma organização privada em relação à gestão, o que pode 

interferir na construção e implementação de planos estratégicos nas AIPs. 

Além das características distintas, quando comparadas a outras organizações, as associações 

de interesse privados também apresentam alguns desafios específicos em sua gestão, a saber: 

equipe dedicada às ações políticas e serviços, visto que a associação visa ofertar incentivos 

econômicos; necessidade de englobar os diferentes interesses dos membros, custo de filiação, 

que precisa ser inferior aos benefícios individuais recebidos, dificuldades em relação ao 

planejamento financeiro de longo prazo e necessidade de prestação de serviços 

(CHANDLERS, 1962; UNIÃO EUROPEIA, 1997; CONEJERO, 2011, CASTRO, NEVES E 

SCARE, 2015). 

Outras características que foram observadas durante os estudos de casos aplicados nesta 

pesquisa podem dificultar a implementação de planos estratégicos em associações de interesse 

privado do agronegócio, tais como:  falta de conhecimento sobre os conceitos de gestão por 

parte de lideranças e colaboradores, mudanças periódicas da alta gestão, conflitos de 

prioridades e objetivos entre os membros, resistência das pessoas à mudança, maturidade da 

associação,  estruturas e recursos que a associação possui,  demora na implementação do 

plano e  centralização das decisões.  

Como visto, essas características e dificuldades específicas das associações de interesse 

privado do agronegócio trazem desafios incrementais na construção e implementação de um 

plano estratégico nesse tipo de organização. Ainda, autores como Zinkhan e Pereira (1994) e 

Conejero (2011), constataram a falta de pesquisas relacionadas à implementação de planos 

estratégicos, fato que se atenua quando a ótica recai sobre as associações de interesse privado 

do agronegócio.  

A relevância desta pesquisa no âmbito acadêmico está na ampliação e aprofundamento do 

conhecimento sobre implementação de planos estratégicos e na proposta inédita de discutir os 

problemas na implementação de planos estratégicos em Associações de Interesse Privado 

(AIPs) do agronegócio em diferentes países. Além das contribuições acadêmicas, este estudo 

pretende trazer implicações gerenciais, promovendo informações sobre a melhoria do 

processo de implementação de planos estratégicos em AIPs, a fim de buscar soluções para 

aumentar a competitividades. 
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Além das questões apresentadas, existe a motivação pessoal do pesquisador em dar 

continuidade às suas pesquisas em planejamento estratégico, dando sequência às pesquisas 

acadêmicas apontadas em sua dissertação de mestrado e complementando os trabalhos já 

realizados, visando ao aprofundamento e ao fortalecimento dos conhecimentos na área de 

estudo.  

 

1.1 Problema de pesquisa 

Diante das justificativas apresentadas, a questão central que regem esta pesquisa é: “Quais as 

dificuldades enfrentadas pelas associações de interesse privado do agronegócio na 

implementação de seus planos estratégicos e como seria uma sequência de passos (método) 

para superar as dificuldades e implementar planos estratégicos com sucesso em associações 

de interesse privado do agronegócio?”. 

 

1.2 Objetivos 

Com base no problema de pesquisa apresentado, o objetivo geral que rege esta pesquisa é 

entender os principais desafios que as associações de interesse privado do agronegócio 

enfrentam para implementação de seus planos estratégicos e propor um método de 

implementação de plano estratégico para AIPs.  

Para auxiliar o alcance do objetivo geral, os seguintes objetivos específicos se fazem 

necessários: 

• Revisar literatura sobre principais conceitos expostos no trabalho, tratando de 

planejamento estratégico e sua implementação e as características e particularidades 

das associações de interesse privado; 

• Entender os desafios que as organizações enfrentam na implementação de planos 

estratégicos e as principais causas de falha na implementação destes planos; 

• Identificar as principais características das associações de interesse privado do 

agronegócio, suas especificidades e necessidades em gestão; 

• Entender empiricamente os desafios enfrentados pelas AIPS na implementação de 

planos estratégicos; 

• Buscar soluções para mitigar essas dificuldades enfrentadas pelas AIPs na 

implementação de planos estratégicos; 
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1.3 Organização do trabalho 

Esta pesquisa está dividida em sete capítulos, conforme apresentado na Figura 1. O capítulo 1 

inicia apresentando uma introdução sobre o assunto central da dissertação, bem como traz os 

principais conceitos expostos no trabalho e a justificativa do tema escolhido. O capítulo 

também apresenta o problema de pesquisa desta tese, assim como o objetivo geral e os 

objetivos específicos a serem atingidos. No capítulo 2, é descrito o procedimento 

metodológico adotado nesta pesquisa para que se possa responder à questão de pesquisa. 

No capítulo 3 são expostos os principais arcabouços teóricos que tratam da implementação de 

planos estratégicos e métodos de implementação de planos estratégicos. No capítulo 4, 

realiza-se um aprofundamento da teoria sobre as associações de interesse privado (AIPs). 

No capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados dos estudos de casos, identificando 

os pontos de dificuldades na implementação de planos estratégicos e os fatores de mitigação 

das dificuldades. O capítulo 6 traz a proposição de um método de implementação de plano 

estratégico em associações de interesse privado do agronegócio.  

No capítulo 7 são apresentadas as principais conclusões do estudo, bem como suas 

implicações gerenciais, as contribuições da tese, o cumprimento dos objetivos propostos, 

limitações da pesquisa e recomendações de pesquisas futuras. 
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Figura 1 - Organização da tese por capítulos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo tem por objetivo descrever como a pesquisa foi conduzida, apontando sua 

natureza, os métodos de pesquisa utilizados e as etapas da pesquisa. Os procedimentos 

metodológicos que foram utilizados nesta pesquisa buscaram alcançar os objetivos gerais e 

específicos propostos, entender os principais desafios encontrados na implementação de 

planos estratégicos e propor um método de implementação de planos estratégicos para 

associações de interesse privado do agronegócio.  

 

2.1 Tipo de pesquisa 

A procura pela verdade é uma das funções da pesquisa que tem por objeto de estudo as 

organizações. Essa busca pela verdade é feita mediante a reunião de informações, sua análise, 

interpretação e relato, visanto tornar as decisões administrativas mais eficazes (HAIR JR. et 

al., 2005). Dentre os objetivos de uma pesquisa está a resolução de problemas práticos 

(RICHARDSON, 2007). Dessa forma, esta dissertação enquadra-se nas definições de Hair Jr. 

et al. (2005) e Richardson (2007), pois visa resolver um problema gerencial de determinado 

setor. 

Selltiz et al. (1967) classificam a pesquisa no campo das ciências sociais em três tipos, de 

acordo com seus objetivos: (1) exploratório; (2) descritivo; (3) causal. Os autores definem 

uma pesquisa exploratória como aquela cujo objetivo é oferecer maior intimidade com o 

problema, aperfeiçoar ideias ou mesmo proporcionar uma nova compreensão do problema. A 

pesquisa descritiva, assim como é sugerido pelo próprio nome, é definida como aquela que 

tem por objetivo descrever as características de certo fenômeno ou população, ou mesmo 

descobrir a existência de associações entre as variáveis descritas. A pesquisa causal procura 

identificar elementos que colaborem para a ocorrência de fenômenos ou mesmo que a 

determinem.  

O estudo proposto é orientado para busca e descoberta de dados, ajudando assim o 

pesquisador a se aprofundar no tema; portanto, é caracterizado como uma pesquisa de 

natureza exploratória (HAIR JR. et al., 2005; SELLTIZ et al., 1967). 

Lazzarini (1997) argumenta que um estudo que tenha maior foco na compreensão dos fatos do 

que propriamente dito na mensuração deles é considerado um estudo de natureza exploratória 

e uma pesquisa qualitativa. 
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Segundo Campomar (1991), uma pesquisa que utiliza métodos quantitativos busca descobrir 

medidas em populações. Quando, por limitações de diversas naturezas, não é possível 

encontrar diretamente tais medidas, busca-se encontrá-las por meio das inferências 

estatísticas, utilizando amostras de população e testes paramétricos ou não paramétricos de 

inferência. Já a pesquisa que utiliza métodos qualitativos busca fazer análises em 

profundidade, podendo adquirir até as percepções dos elementos pesquisados sobre os eventos 

de interesse; assim, no caso das pesquisas qualitativas, não há medidas e as inferências não 

são estatísticas.  

Uma pesquisa qualitativa é baseada em pequenas amostras e é, por natureza, exploratória 

(MALHOTRA, 2001). O autor ainda afirma que a pesquisa qualitativa oferece boa visão e 

compreensão do problema, explorando-o com poucas ideias preconcebidas sobre os resultados 

da investigação.  

Assim, de acordo com as definições e afirmações de Selltiz et al. (1967), Campomar (1991), 

Lazzarini (1997), Malhotra (2001) e Hair Jr. et al. (2005), este estudo possui natureza 

exploratória, sendo uma pesquisa qualitativa, visto que o interesse maior deste estudo está na 

compreensão do problema, na exploração de ideias e no aprofundamento do tema, com mais 

foco no entendimento dos fatos do que em sua mensuração, não utilizando métodos 

quantitativos de pesquisa. 

 

2.2 Etapas da pesquisa 

No que tange à execução, a pesquisa foi dividida em três etapas, devido aos diferentes 

propósitos a serem alcançados e aos diferentes métodos de pesquisa empregados (Figura 2). 

Cada etapa da pesquisa forneceu subsídio para a próxima etapa, onde desta maneira, foi sendo 

aperfeiçoado o método proposto e novos insights e conteúdos foram surgindo.  

A primeira etapa consistiu na construção de um protótipo de método para implementação de 

planos estratégicos em AIPs, a partir de pesquisa bibliográfica sobre planejamento e 

implementação de planos estratégicos e dos métodos de implementação estudados. A segunda 

etapa tratou da realização dos estudos de casos com associações de interesse privado do 

agronegócio, buscando entender as necessidades específicas destas organizações, as 

dificuldades encontradas por elas na implementação de seus planos estratégicos e os métodos 
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que elas utilizaram. A terceira etapa trata da proposição do método final para implementação 

de planos estratégicos em associações de interesse privado do agronegócio.  

 

 Figura 2 - Relação dos objetivos da pesquisa e suas etapas 

 Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

 

2.2.1 Coleta e Análise dos dados 

Neves e Conejero (2012) defendem, principalmente para pesquisas exploratórias, um 

planejamento da pesquisa flexível, usando múltiplas fontes de evidências (métodos de 

pesquisa – revisão de literatura, estudo de caso, grupo focal, entrevista em profundidade, entre 

outros), em um processo triangular ou cíclico, sem uma ordem predeterminada. 

Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa serão utilizados três métodos de pesquisa: 

i. desk research (pesquisa bibliográfica), ii. estudo de caso e iii. grounded theory. Neves e 

Conejero (2012) destacam que estes três métodos são úteis para a construção de novos 

métodos de planejamento e gestão, uma vez que o estudo de caso e grounded theory são 

métodos referenciados para a realização de generalizações ou criação de teorias substantivas, 

sendo que alguns autores buscaram integrar os dois métodos para geração de teorias e 

aplicações empíricas1 e por fim, ressaltam que um artigo científico deve conter uma pesquisa 

                                                 
1 Autores como Ashill, Frederikson e Davies (2003), Payne e Frow (2005) e Ulaga e Eggert (2006) utilizam a 

integração do grounded theory com o estudo de caso para a proposição de métodos. Ashill, Frederikson e Davies 

(2003) utilizaram os métodos de pesquisa (grounded theory e estudo de caso) para a construção de um método 

de planejamento de marketing, enquanto Payne e Frow (2005) construíram um método de gestão de 

relacionamento com clientes e Ulaga e Eggert (2006) desenvolveram um método para fornecedores 

conseguissem status de fornecedores especiais.  
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bibliográfica (desk research) para o embasamento teórico. Vale neste momento, uma breve 

descrição de cada um dos três métodos de pesquisa utilizados. 

 

2.2.1.1 Desk research 

Oliveira (2007) define o desk research ou pesquisa bibliográfica como sendo um estudo de 

fontes científicas que tratam sobre um tema específico, é, portanto, a análise de documentos 

científicos como periódicos, livros, ensaios teóricos, artigos científicos, entre outras fontes. O 

desk research, deste modo, remete a contribuição de diferentes autores sobre um determinado 

tema.  

Para Marconi e Lakatos (2002, p. 71) a pesquisa bibliográfica “abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo”. A finalidade desta pesquisa é permitir ao 

pesquisador, contato direto com tudo o que já foi publicado sobre o tema. Podem ser fontes de 

dados da pesquisa bibliográfica: jornais, revistas, boletins, livros, pesquisas, monografias, 

teses e até mesmo meios de comunicação oral (rádio, gravações, filmes etc.).  

Manzo (1971, p. 32 apud Marconi e Lakatos, 2010, p. 166) declara que a pesquisa 

bibliográfica “oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, 

como também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizam o suficiente”. Ainda 

para Marconi e Lakatos (2002), a pesquisa bibliográfica não trata apenas de uma repetição do 

que já foi publicado, mas sim, permite conclusões de um determinado assunto sobre uma nova 

abordagem ou enfoque, podendo levar o pesquisador a conclusões inovadoras.  

 

2.2.1.2 Estudo de caso 

O estudo de caso é definido por Creswell (2012) como sendo a exploração de um sistema 

limitado, por meio da análise em profundidade de um único caso ou de múltiplos casos dentro 

de seu contexto real, a partir de diversas fontes de informação, as quais Yin (2010) chama de 

fontes de evidência: documentação (cartas, memorandos, anúncios, estudos formais, recortes 

de notícias, entre outros), observação direta ou participante (comportamentos ou condições 

ambientais observadas no local), entrevista (entrevistas em profundidade guiadas por um 

roteiro), registros em arquivos (como os de uso público, os registros internos, mapas e outros) 

e artefatos físicos (evidência física). 
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Os estudos de caso permitem descrever de forma sistemática, as experiências de empresas, 

sistemas ou redes de empresa, o que gera riqueza, pois permite o acompanhamento de fluxos 

reais e identifica a forma como os problemas são reconhecidos e as soluções propostas para 

eles (Scharamm, 1971, apud Yin, 2001). 

Para Bonoma (1985) o estudo de caso é aplicável quando o pesquisador deseja obter 

generalizações analíticas e não estatísticas, que podem contribuir para a consolidação ou 

aperfeiçoamento de um referencial teórico. Ainda, segundo o autor, o estudo de caso é uma 

importante técnica quando o campo teórico pesquisado tem pouco conhecimento acumulado.  

Complementando Bonoma (1985), Woodside e Wilson (2003) afirmam a necessidade de se 

fazer, na aplicação do estudo de caso, a triangulação entre teoria, dados e teoria, além do uso 

de múltiplos métodos de coleta de dados e a alternância entre eles. 

 

2.2.1.3 Grounded theory 

O grounded theory surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos, criado por Barney Glaser e 

Anselm Strauss, sendo publicado em 1967 no livro “The discovery of grounded theory”. 

Trata-se de um método de pesquisa qualitativo, indutivo, que objetiva construir uma nova 

teoria à medida que o trabalho de campo avança, desenvolvendo a teoria com base nos dados 

coletados e analisados (GOULDING, 2002).  

Para Glaser e Strauss (1967), o grounded theory é um processo de construção conjunto, no 

qual o pesquisador vai a campo e volta à mesa de trabalho; nesse processo, existe uma 

simultaneidade entre a coleta e a análise dos dados, portanto, o pesquisador não deve começar 

a pesquisa com um modelo teórico pronto, mas sim, apenas com um modelo parcial.  

Ainda para Glaser e Strauss (1967), a construção da teoria é um processo pelo qual são 

geradas representações (categorias), que são testadas e refinadas, até o ponto em que se 

chegue à robustez e consistência do conteúdo, obtendo uma teoria que reflita a realidade que 

se observa. Para chegar à robustez e consistência, é preciso que ocorra a saturação teórica, ou 

seja, o momento em que dados adicionais não contribuem para a teoria substantiva (Figura 3). 
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Figura 3 - Dinâmica do Grounded Theory 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Glaser e Strauss (1967). 

O método preza pela flexibilidade e construção gradual de uma teoria, por meio de uma 

revisão constante da teoria proposta, até o momento em que o pesquisador julgar não haver 

mais contribuições relevantes, não pela construção de uma teoria a partir de dados e situações 

únicas.  

O produto final do grounded theory é a proposição de uma teoria substantiva, uma teoria que 

explica uma ação específica, com escopo restrito, ou seja, busca explicações sobre a ação de 

indivíduos em um contexto delimitado. No caso desta pesquisa, busca a proposição de um 

método (framework) para implementação de planos estratégicos para associações de interesse 

privado do agronegócio. Godoi, Bandeira-de-Mello e Silva (2007) afirmam a importância da 

coleta dos dados para esta teoria, que também pode ser chamada de teoria fundamentada em 

dados. Eles também concluem sobre os pressupostos da pesquisa, que são: i. o pesquisador 

deve interagir com a realidade e ir formulando a teoria ao longo do tempo, ii. teoria vai se 

desenvolvendo com a evolução da pesquisa, iii. a teoria ser passível de ser aplicada, deve ser 

um avanço para o conhecimento. 

Alguns elementos englobam o grounded theory, como: a simultaneidade entre a coleta e 

análise dos dados, a elaboração de comparações constantes durante as analises, avanços no 

desenvolvimento da teoria a cada etapa de coleta e analises dos dados e uma amostragem que 
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não visa a uma representação populacional, mas sim, a uma amostragem dirigida _à 

construção da teoria (CHARMAZ, 2009). 

Bianchi e Ikeda (2008) definem o grounded theory como sendo um método de pesquisa 

qualitativa que utiliza procedimentos sistematizados para induzir e construir teoria sobre um 

determinado fenômeno em áreas do conhecimento que necessitem de melhorias, coletando 

dados e analisando-os de forma aberta e flexível, em um processo contínuo de comparação.  

Outras características das pesquisas que utilizam este método são: imparcialidade, 

objetividade, interesse na construção de teorias, generalização de amostra para a população, 

produção de dados qualitativos e valorização da estrutura teórica (COLLIS E HUSSEY, 

2005). 

Cada uma das etapas da pesquisa utilizou ao menos um dos métodos de pesquisa descritos, 

conforme ilustrado na Figura 4. A Etapa 1 utilizou os métodos de pesquisa desk research e 

grounded theory. A Etapa 2 tratou dos estudos de casos e grounded theory e a Etapa 3 utilizou 

o grounded theory. A justificativa da escolha do método da pesquisa para cada uma das etapas 

é apontada durante a explanação da etapa da pesquisa. 

 

Figura 4 - Relação dos objetivos da pesquisa, os métodos de pesquisa e suas etapas 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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2.2.2 Etapa 1: Principais dificuldades e protótipo de método de implementação de plano 

estratégico em AIPs 

Esta etapa da pesquisa tem por objetivo propor um protótipo de método de implementação de 

plano estratégico em associações de interesse privado do agronegócio. Esta proposição 

ocorreu a partir da desk research, por meio da qual foram analisados os métodos de 

implementação de planos estratégicos já contemplados e publicados no meio acadêmico, bem 

como foi feita uma pesquisa da literatura sobre planejamento estratégico e implementação e, a 

partir dessa literatura, foi proposto um protótipo (Figura 5).  

 

Figura 5- Descrição da Etapa 1 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

Esta etapa da pesquisa foi dividida em duas fases: a revisão de literatura e a construção do 

protótipo.  

2.2.2.1 Fase de desk research 

Nessa fase, utilizou-se como método de pesquisa o desk research e este método de pesquisa 

foi escolhido por duas razões e objetivos. O método desk research foi inicialmente utilizado 

para identificar as principais dificuldades encontradas pelas organizações para a 

implementação de planos estratégicos e para a descrição dos principais métodos de 

implementação de planos estratégicos em organizações encontrados na literatura. 

A partir do desk research foi possível entender as principais dificuldades enfrentadas pelas 

organizações para implementação de planos estratégicos que estão apontadas na literatura. 

Este entendimento proporcionou uma visão das principais lacunas que os métodos atuais de 
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implementação de planos possam ter e, a partir disso, buscou-se propor os preenchimentos 

destas lacunas com o novo método proposto. 

Ainda a partir do desk research realizou-ser a descrição dos principais métodos encontrados 

na literatura sobre implementação de planos estratégicos nas organizações, o que permitiu ter 

uma visão ampla do que já acontece, podendo ser aproveitadas as principais etapas, ações e 

características de cada método que contribuam para uma implementação eficaz e, a partir das 

dificuldades e falhas encontradas anteriormente, mediante pesquisa bibliográfica, construiu-se 

um protótipo de método. Portanto, a escolha do desk research para esta etapa corrobora com 

Neves e Conejero (2007), que afirmam que um pesquisador pode utilizar o desk research para 

encontrar métodos já propostos e publicados; assim, pode discuti-los, analisando seus pontos 

em comum e as lacunas que tais pontos apresentam, e a partir desta análise comparativa, criar 

um método mais sofisticado e completo. 

2.2.2.1.1 Base de dados e fontes de pesquisa 

Para a condução do desk research foi necessária a pesquisa de artigos científicos, bem como 

livros acadêmicos, relatórios científicos, entre outras fontes. Para acessar esses materiais 

foram realizadas pesquisas em diversos diretórios e bases de dados. As principais bases de 

dados acessadas estão contempladas no Quadro 1. O Google também foi utilizado como 

ferramenta de busca, principalmente para localizar relatórios e pesquisas de consultoria, bem 

como bibliografias antigas. 

Base Site 

USP www.teses.usp.br 

Google www.google.com.br 

Scielo www.scielo.org 

Scopus www.scopus.com 

Emerald www.emeraldinsight.com 

Google Scholar https://scholar.google.com.br/ 

Google Books https://books.google.com/ 

Quadro 1. Bases de dados utilizadas para pesquisa bibliográfica 

Fonte: elaborado pelo autor (2018).  

O resultado quantitativo da pesquisa bibliográfica realizada nesta tese pode ser consolidado na 

Tabela 1, apresentada na página seguinte:  
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Tabela 1 - Consolidado da pesquisa bibliográfica 

Base de dado Número de artigos 

Artigos publicados em periódicos acadêmicos 33 

Artigos publicados em congressos científicos 3 

Artigos publicados em periódicos não acadêmicos 3 

Relatórios técnicos, pesquisas empresariais, fontes institucionais, legislação 6 

Dissertações de mestrado 1 

Teses de doutorado 2 

Teses de livre-docência 3 

Livros 62 

Total 113 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

Para efeitos de comprovação da raridade do tema de implementação de planos estratégicos em 

associações de interesse privado, além da pesquisa bibliográfica apontada, foi realizada, 

também, uma revisão sistemática de literatura. 

2.2.2.1.2 Revisão sistemática de literatura 

Para o PRISMA Group (2009), a revisão sistemática é uma revisão de uma questão 

claramente formulada, que utiliza métodos sistemáticos e explícitos para identificar e avaliar 

criticamente uma pesquisa relevante e coletar e analisar dados, podendo ou não ser utilizados 

métodos estatísticos (meta-analises).  

A revisão sistemática realizada nesta pesquisa foi baseada no método desenvolvido pelo 

PRISMA Group. O método prevê a avaliação de 27 itens em um artigo em quatro fases: i. 

identificação; ii. triagem; iii. elegibilidade; iv. inclusão. Neste ponto da pesquisa, como o 

objetivo era de apenas confirmar a carência de estudos no campo da implementação de planos 

estratégicos em associações de interesse privado do agronegócio, foram realizadas as etapas 

de 1, 2 e 3, sendo a etapa 4, a etapa de inclusão, também realizada, porém complementada por 

revisões de outras fontes, como livros, e também em outras base de dados, não sendo 

portanto, o resultado desta revisão sistemática, a única fonte de revisão de literatura da 

pesquisa.  

Foi utilizada para a realização da revisão sistemática a base de dados do Google Scholar. 

Limitou-se os resultados da pesquisa por meio de filtros, nos quais foram delimitadas somente 

produções científicas publicadas após 1º de janeiro de 1980 (período a partir do qual começou 

a ganhar importância a implementação de estratégias e planos estratégicos). Na Tabela 2, é 

possível verificar os principais resultados na busca por palavras chaves. 



33 

 
Tabela 2 - Busca bibliográfica no Google Scholar para revisão sistêmica 

Palavras-chave 
Resultado Google 

Scholar (números) 

Strategic plans 1.670.000 

strategic planning control 491.000 

strategic planning implementation 91.500 

strategic planning execution 21.700 

strategic plans control 1.060.000 

execution of strategic plans 18.700 

implementation strategic plans 17.800 

strategic planning or strategic plan 111.000 

strategic planning implementation or strategic plan implementation 17.800 

strategic planning execution or strategic plan execution 18.100 

Strategic plans or strategic planning control or strategic planning implementation 

or strategic planning execution or strategic plans control or execution of strategic 

plans or strategic planning implementation or strategic plan implementation or 

strategic planning execution or strategic plan execution 

19.900 

private interest association 452.000 

agribusiness private interest association 20.300 

strategic planning in private interest association 17.800 

strategic planning in agribusiness private interest association 17.300 

strategic planning implementation in private interest association 17.800 

strategic planning implementation in agribusiness private interest association 18.000 

strategic planning execution in agribusiness private interest association 20.700 

strategic planning execution agribusiness private interest association 20.500 

Strategic plans agribusiness private interest association or strategic planning 

control agribusiness private interest association or strategic planning 

agribusiness private interest association or strategic planning execution 

agribusiness private interest association or strategic plans control agribusiness 

private interest association or execution of strategic plans agribusiness private 

interest association or strategic planning implementation agribusiness private 

interest association or strategic plan implementation agribusiness private interest 

association or strategic planning execution agribusiness private interest 

association or strategic plan execution agribusiness private interest association 

20.400 

Fonte: elaborado pelo autor (2018).  

Após a busca inicial, foi realizada a reclassificação dos artigos utilizando o filtro de 

“relevância”. O filtro “relevância” é disponível na própria ferramenta de busca do Google 

Scholar e classifica os artigos de acordo com sua magnitude; ou sejao filtro remete aos artigos 
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mais citados, com melhor correspondência às palavras-chaves e/ou mais populares, bem como 

considerando o autor da publicação, a frequência de citação em outras pesquisas e o local de 

publicação, tendo em vista a indexação de referências bibliográficas. Desta forma, na 

sequência da busca inicial e da classificação dos resultados por relevância, foram analisados 

os primeiros 250 resultados de busca, utilizando as etapas propostas no método do PRISMA 

Group. O diagrama com os resultados detalhados de cada etapa pode ser encontrado na Figura 

6. 

  

Figura 6 - Revisão bibliográfica sistemática 

 Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

Analisando os 250 primeiros resultados na classificação por relevância (conforme ferramentas 

de pesquisa disponíveis em portais de busca de pesquisa acadêmica), foram selecionados pelo 

título, 34 resultados, dos quais foram lidos os resumos e destes, oito foram lidos na integra, de 

acordo com a proposta do PRISMA Group. No entanto, nenhum dos artigos lidos foi inserido, 

uma vez que não traziam contribuições para esta tese. Assim, a análise prévia dos 34 resumos 

analisados e dos oito artigos lidos na integra mostra que pouco há sobre uma sequência exata 

de passos para a implementação de planos estratégicos e, no que tange à especificidade destes 

passos para APIs, não foram encontrados artigos; reforçando, por conseguinte, a originalidade 

do estudo proposto nesta tese.  
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2.2.2.2 Fase de construção do protótipo de método de implementação de plano 

estratégico para AIPs 

O método de pesquisa grounded theory foi utilizado para construir um protótipo de método de 

implementação de planos estratégicos para associações de interesse privado, a partir dos 

métodos existentes de implementação de planos estratégicos e das dificuldades e barreiras 

encontradas para implementação de planos estratégicos na literatura. À medida que as buscas 

na literatura encontraram métodos de implementação ainda não analisados nesta pesquisa e, a 

partir de novas dificuldades de implementação encontradas, o protótipo de método foi sendo 

ajustado. Por isso, optou-se pelo Grounded Theory, pois este método de pesquisa permite a 

construção de um novo método no decorrer da pesquisa. 

Como resultado final desta Etapa da pesquisa, tem-se o protótipo de método de 

implementação de planos estratégicos para associações de interesse privado. 

 

2.2.3 Etapa 2: Estudo de caso 

A Etapa 2 desta pesquisa tem por objetivo a realização dos estudos de casos com associações 

de interesse privado do agronegócio. Esta etapa é de grande importância para aperfeiçoar o 

protótipo de método construído na Etapa 1, pois permitirá ajustar o protótipo a partir das 

características e necessidades especificas das associações de interesse privado do 

agronegócio, entendendo suas principais dificuldades na implementação de planos 

estratégicos, bem comodos métodos que elas utilizaram, preenchendo, desse modo, as lacunas 

do protótipo, ajustando-o para as necessidades das associações de interesse privado do 

agronegócio. 

As fases da condução do estudo de caso estão descritas a seguir.  

2.2.3.1 Escolha do método de estudo de caso para pesquisa de campo 

Diversos autores como Eisenhardt (1989), Yin (2001) e Gummesson (1991), defendem e 

tratam da importância do método do estudo de caso na pesquisa cientifica, principalmente 

para a construção de teoria.  

Yin (2001) afirma em sua obra que, em ciências sociais, existem diversos métodos de 

pesquisas, os quais apresentam vantagens e desvantagens em relação uns aos outros, e estas 

vantagens dependem basicamente de três condições: (i) do tipo de questão da pesquisa; (ii) do 
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controle que o pesquisador tem sobre os eventos comportamentais efetivos; (iii) do foco em 

fenômenos histórico, sem oposição a fenômenos contemporâneos. O autor relaciona essas três 

condições básicas com as cincos principais estratégias de pesquisa em ciências sociais, os 

experimentos, análise de arquivos, pesquisas históricas, levantamentos e estudos de caso 

(Quadro 2). 

Estratégia Forma da questão de 

pesquisa 

Exige controle sobre 

eventos 

comportamentais? 

Focaliza 

acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento Quem, o que, onde, 

quando, quanto 

Não Sim 

Analise de arquivos Quem, o que, onde, 

quando, quanto 

Não Sim/Não 

Pesquisa histórica Como, por que Não Não 

Estudo de caso Como, por que Não Não 

Quadro 2 - Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

Fonte: COSMOS Corporation (s/d.), apud YIN, 2002.  

De acordo com Yin (2010), três condições devem ser respeitadas para selecionar o método de 

estudo de caso para a pesquisa de campo. A primeira condição está relacionada às questões de 

pesquisa que devem se concentrar nos tipos “como, ou por quê?”; a segunda condição é a do 

investigador não ter poder de manipulação sobre os eventos comportamentais reais; e a 

terceira refere-se ao enfoque sobre eventos contemporâneos em oposição aos eventos 

históricos.  

Assim, esta pesquisa se enquadra nas três condições para estudo de casos proposta por Yin 

(2010), pois procura responder a questão do tipo “como”, sendo seu problema de pesquisa: 

“quais as dificuldades enfrentadas pelas associações de interesse privado do agronegócio na 

implementação de seus planos estratégicos e como seria uma sequência de passos (método) 

para superar as dificuldades e implementar planos estratégicos com sucesso em associações 

de interesse privado do agronegócio?”. No tocante à segunda condição proposta por Yan 

(2010), o pesquisador não tem controle ou manipulação sobre os eventos reais ou sobre os 

resultados alcançados pelas AIPs na implementação de seus planos. Já sobre a terceira 

condição, o enfoque refere-se ao que as AIPs estão enfrentando no presente (no momento da 

pesquisa) nas suas gestões, não remetendo a eventos passados.  

Yin (2010) afirma em sua obra que o estudo de caso é generalizável em relação às 

proposições teóricas, porém não a populações e universos, sendo a meta, ao realizar o estudo 

de caso, expandir ou generalizar teorias e não enumerar frequências. Nesse sentido, cabe nesta 
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pesquisao estudo de caso, uma vez que a investigação visa expandir os conhecimentos em 

relação a teoria da implementação de planos estratégicos, no contexto de associações de 

interesse privado do agronegócio.  

Ainda de acordo com Campomar (1995, p. 96): “o estudo intensivo de um caso permite a 

descoberta de relações que não seriam encontradas de outra forma, sendo as análises e 

inferências em estudo de casos feitas por analogias de situações”.  

Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002) também atestam em defesa da aplicação do método de 

estudo de caso, afirmando que as pesquisas que utilizam tal método têm alto impacto, 

podendo conduzir a insights novos e criativos, desenvolver novas teorias e têm elevada 

validade e solidez com executivos, que são os usuários finais da pesquisa na área de 

administração.  

Ainda, segundo Yin (2010), uma análise de qualidade deve-se basear em todas as evidências, 

ou seja, múltiplas fontes, além de abordar as diversas interpretações rivais importantes, focar 

os aspectos mais significativos do estudo de caso, o assunto principal, e, usar o conhecimento 

adquirido previamente, por meio da revisão de literatura. Dessa forma, visando complementar 

o estudo de caso para o aprofundamento da teoria, será realizado uma ampla revisão de 

literatura, focando as principais dificuldades encontradas na implementação de planos 

estratégicos pelas organizações em geral, e analisar os métodos de implementação 

encontrados na literatura. Com o estudo de caso, ocorrerá o aprofundamento da teoria de 

implementação de planos estratégicos, focando as particularidades das associações de 

interesse privado do agronegócio.  

 

2.2.3.2 Escolha do projeto de casos múltiplos 

Yin (2010) estabelece quatro alternativas para os estudos de casos: projetos de caso único 

holístico, projetos de caso único integrados, projetos de casos múltiplos holístico e projetos de 

casos múltiplos.  

A apropriação de um estudo de caso único e do estudo de caso múltiplos é explicado por Yin 

(2010). Justifica-se o estudo de caso único quando o caso atende alguma das condições a 

seguir: (1) preenche todas as condições para o teste crítico da teoria existente; (2) representa 

uma circunstância rara ou exclusiva - o que Stake (1995) chamou de caso intrínseco; (3) 
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constitui um caso representativo ou típico; (4) é de uma natureza reveladora, ou seja, outros 

pesquisadores não tiverem o mesmo tipo de oportunidade, podendo revelar fenômenos 

anteriormente inacessíveis; (5) refere-se a uma proposta longitudinal, isto é, o estudo de um 

mesmo caso em dois ou mais pontos diferentes do tempo. Assim, de acordo com o definido 

por Yin (2010), esta pesquisa não se adequa a um caso único, uma vez que não se trata de 

uma circunstância rara ou exclusiva, já que algumas organizações enfrentam dificuldades 

semelhantes e possuem características semelhantes.  

Por outro lado, Yin (2010) afirma que deve ser considerada a opção pelo estudo de múltiplos 

casos pela lógica da replicação, a qual busca encontrar semelhanças a partir da análise de cada 

caso, ao contrário da amostragem, que procura um grupo que represente a população. A lógica 

da replicação declara as condições sob as quais um determinado fenômeno será 

provavelmente encontrado, denominadas de replicação literal, assim como as condições em 

que ele provavelmente não será encontrado, denominadas de replicação teórica.  

Campomar (1991, p. 97) explica que “o uso de mais de um caso deverá ser determinado pela 

conveniência e oportunidade, e não para aumentar a possibilidade de inferências, e ainda a 

apresentação das principais perguntas”.  

A utilização de casos múltiplos permite observar evidências em diferentes contextos, somente 

pela replicação do fenômeno, sem a necessidade de lógica amostral. A decisão sobre o 

número de casos dependerá do grau de certeza que se deseja ter sobre um determinado 

resultado (YIN, 2001). Autores, a exemplo de Eisenhardt (1989), sugerem que um bom 

número de casos para a construção de teoria seja de quatro a dez casos. Para o autor, com 

menos de quatro casos é difícil de se gerar uma teoria e em um número maior que dez, existe 

uma grande dificuldade de sistematização devido ao volume de dados.  

Diante da teoria analisada, para o desenvolvimento do estudo de caso propõe-se a adoção da 

estratégia de estudos de casos múltiplos e integrados como forma de realizar a análise 

comparativa dos casos com teoria apresentada na revisão teórica da tese. Desta forma, e de 

acordo com as definições de Eisenhardt (1989), nesta pesquisa foram realizados cinco estudos 

de caso.  
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2.2.3.3 Escolha dos casos 

O objetivo desta etapa da pesquisa é entender os desafios na implementação de planos 

estratégicos em AIPs do agronegócio, buscando encontrar novos insights para a proposição de 

um novo método para mitigar os fatores de falhas na implementação de planos estratégicos.  

A definição de quais associações de interesse privado do agronegócio foram estudadas deu-se 

por meio do conhecimento prévio do autor acerca de tais associações, bem como por algum 

grau de relacionamento, o que permitiu maior abertura. Adicionalmente, as associações 

escolhidas apresentavam as características julgados pelo pesquisador, como ideais para propor 

uma teoria, visto que elas fizeram esforços para implementar seus planos estratégicos, o que 

permitiu ganho na identificação de dificuldades e aquisição de conhecimento nas que já 

superaram as dificuldades. 

Foram estudadas cinco AIPs, sendo três com atuação no Brasil e duas com atuação na Europa. 

As três AIPs estudas com atuação no Brasil foram a Organização dos Plantadores de Cana da 

Região Centro-Sul do Brasil (Orplana), uma organização que congrega outras associações de 

produtores de cana-de-açúcar e a Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e 

Agroindústria (AgroBio), uma associação que representa as empresas de biotecnologia que 

atuam no Brasil e a Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba (Socicana), uma 

associação que representam produtores agrícolas de cana-de-açúcar da região de Guariba 

(SP). A escolha destas associações se deve ao fato do pesquisador e do orientador acadêmico 

possuírem contato com a presidência das associações e terem acompanhado a construção dos 

planos estratégicos. Outro fator é que cada associação representa um segmento de uma cadeia 

produtiva, sendo uma representante de associações e produtores, outra de indústrias e outra 

exclusivamente de produtores, o que agrega, assim, maior diversidade à pesquisa.  

As outras duas AIPs com atuação na Europa foram a LTO Glaskrach, uma associação que 

representa os produtores horticultura de estufa da Holanda e uma cooperativa de 

comercialização de flores com sede na Holanda. A escolha destas duas AIPs ocorreu pelo fato 

de o pesquisador ter realizado estágio de pesquisa no exterior na Holanda, e porque o 

orientador da instituição de ensino superior no exterior ter contato com as lideranças das duas 

AIPs estudadas.  

Buscou-se, com a comparação entre os países, encontrar aprendizados acerca de boas práticas 

na implementação de planos estratégicos em AIPs que possam vir a ser incorporadas no novo 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=659&q=insight&spell=1&sa=X&ei=I2HAU9KACo2jyAT5pIGQBA&ved=0CBkQvwUoAA
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método para mitigar as falhas na implementação de planos em AIPs. Ademais, a diversidade 

entre elas, uma vez que representam diferentes elos em uma cadeia produtiva, pode trazer 

insights interessantes.  

2.2.3.4 Desenvolvimento do Protocolo para o estudo de caso 

Para Yin (2010), faz-se necessário um protocolo de estudo de caso. O autor define o protocolo 

do estudo de caso como sendo um documento que contém os procedimentos gerais que 

orientam o pesquisador na condução do trabalho. Além de manter o alvo sobre o tópico do 

estudo de caso durante a condução da pesquisa, a elaboração do protocolo é extremamente 

importante para que se pense antecipadamente em várias situações que poderão ocorrer, 

evitando descompassos em longo prazo. O protocolo tem a função ainda de aumentar a 

confiabilidade da pesquisa. Em geral, o protocolo do estudo de caso deve ter as seguintes 

seções: 

a) Visão geral do projeto do estudo de caso 

b) Procedimentos de campo  

c) Questões de estudo de caso 

d) Guia para o relatório do estudo de caso  

A seguir o protocolo do estudo de caso é apresentado.  

2.2.3.4.1 Visão Geral do projeto do estudo de caso 

Título: Implementação de planos estratégicos em associações de interesse privado do 

agronegócio: principais dificuldades e uma proposta de método 

Objetivo do estudo: levantar os principais desafios encontrados pelas associações de interesse 

privado para implementação de planos estratégicos e quais ações deveriam contemplar um 

método para implementação de planos estratégicos.  

Período de execução do estudo de caso: maio de 2017 a junho de 2018.  

2.2.3.4.2 Procedimentos de campo 

Aspectos metodológicos: Pesquisa de natureza exploratória com aplicação do método de 

estudo de caso em uma pesquisa de casos múltiplos e integrados.  
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Setor analisado: associações de interesse privado do agronegócio. 

Organizações a serem estudadas: foram estudadas cinco AIPs, sendo três sediadas no Brasil e 

duas sediadas na Holanda. São elas: a Organização dos Plantadores de Cana da Região 

Centro-Sul do Brasil (Orplana), Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e 

Agroindústria (AgroBio), a Associação dos fornecedores de cana de Guariba (Socicana), uma 

cooperativa de comercialização de flores sediada na Holanda e a LTO Glaskrach.  

Unidades de análise: (1) perfil da AIP, (2) estrutura organizacional, (3) análise dos recursos, 

(4) plano estratégico e (5) implementação do plano estratégico.  

Fontes de evidência: entrevista, observação direta, evidência física, documentação.  

Principais instrumentos de coleta de dados: roteiro de entrevistas semiestruturado e visita às 

associações.  

Unidades de coleta de dados: gestores executivos das AIPS 

Executores da pesquisa: Rafael Bordonal Kalaki (pesquisador doutorando) 

2.2.3.4.3 Questões do estudo de caso 

• Como é a estrutura organizacional e de governança da associação? 

• Qual e como é a fonte de arrecadação da associação? 

• Como estão os recursos financeiros? 

• Como é sua avaliação da estrutura física? 

• A associação possui alguma tecnologia própria, direitos autorais, patentes, ou alguma 

tecnologia exclusiva que a diferencie? 

• Como é a reputação da associação perante os stakeholders? 

• O quadro de colaboradores é suficiente? Eles possuem qualificação e capacitação 

necessárias? Existe um plano de desenvolvimento e capacitação dos colaboradores? 

• Os colaboradores possuem metas? Estas metas estão atreladas ao plano estratégico? 

• Quais os incentivos que os colaboradores possuem? 

• Quais são os fatores críticos de sucesso para a associação? 

• Qual o método utilizado para construção de planos estratégicos? 

• Há quanto tempo a associação possui um planejamento estratégico?  

• Como a associação monitora e controla o plano estratégico? 
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• O seu último plano estratégico foi implementado com sucesso? Por quê? 

• Explique (de forma mais detalhada possível) como é o processo de implementação do 

plano estratégico? 

• Quais os fatores de falha na implementação que sua associação enfrentou? Como 

superaram estes fatores de falha? (questão contou com apoio de um quadro com as 

principais falhas encontradas na literatura – vide guia de estudo de caso no Apêndice 

A) 

• Ainda em relação as dificuldades, a associação enfrentou alguma dificuldade não 

listada na questão anterior? Se sim, como a(s) superaram? 

• Quais os fatores críticos para implementação de um plano estratégico? 

• Qual seria, em sua opinião, uma sequência de etapas para implementar um plano 

estratégico com sucesso e superar as dificuldades? 

2.2.3.4.4 Guia para o relatório do estudo de caso 

O guia para o relatório do estudo de caso encontra-se no Quadro 3: 

 

Nome do entrevistado: 

Associação: 

Cargo: Contato: 

Função no planejamento estratégico: Data 

Cidade: UF: 

Associação 

1. Histórico da associação 

2. Perfil da associação 

3. Estrutura Organizacional e Governança 

4. Análise dos recursos 

Plano Estratégico 

1. Método 

2. Detalhamento do plano 

3. Acompanhamento e controle 

Implementação do Plano Estratégico 

1. Método de implementação utilizado 

2. Dificuldades na implementação 

3. Fatores de sucesso na implementação 
Quadro 3 - Guia para o relatório de estudo de caso 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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2.2.3.5 Condução de campo dos estudos de caso 

Neste tópico será descrito como foi realizado a condução dos estudos de caso.  

2.2.3.5.1 Construção do guia de estudo de caso 

Neves e Conejero (2012) tratam da importância da definição do instrumento de coleta de 

dados, podendo ser utilizadas entrevistas em profundidade e semiestruturadas, questionários e 

observações, grupos focais, entre outros. Porém, para os autores existe a necessidade de 

entrevistas em profundidade com os agentes, pois seguem a proposta da grounded theory de 

viabilizar a coleta de informações objetiva e subjetiva. Da mesma forma, para que o autor 

possa ir ajustando sua teoria conforme avançam as entrevistas, os autores também defendem o 

uso de questionários semiestruturados. 

Levando em considerações as afirmações de Neves e Conejero (2012) e Yin (2010), para os 

estudos de casos realizados nesta pesquisa utilizou-se a entrevista em profundidade com os 

gestores das associações de interesse privado do agronegócio selecionadas, usando como 

ferramenta de coleta de dados o questionário semiestruturado. 

A construção do questionário foi realizada a partir da revisão de literatura, analisando as 

pesquisas desenvolvidas por diversos autores. O questionário foi aplicado tomando-se como 

base  um guia de estudo de caso.  

O guia do estudo de caso foi dividido em três blocos, sendo um bloco de investigações sobre 

o perfil da associação, a sua estrutura organizacional e recursos, outro bloco de análise do 

plano estratégico implementado e um bloco sobre a implementação do plano estratégico.  

O primeiro bloco trata do perfil da associação, bem como a estrutura organizacional e 

recursos. Alguns autores, como Lambin (2000), Tompson e Strickland (2000) e Grant (2010), 

dentre outros, tratam sobre planejamento estratégico, quando discutem o tema da 

implementação de planos estratégicos em organizações, adotam uma ótica menos de método 

de implementação ou gestão de projetos e processos e focam na análise da estrutura 

organizacional das companhias e recursos, e como esta estrutura e recursos pode influenciar 

na implementação. Desta forma, o primeiro bloco de questões foi desenvolvido visando 

investigar a estrutura organizacional e os recursos.  
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Nesta pesquisa adotou-se, para a construção do primeiro bloco, a visão de Grant (2010), o 

qual, quando discute sobre implementação de estratégias em sua obra, aborda a visão da 

análise da estrutura das organizações e dos recursos. O pesquisador desta tese concorda com a 

visão de Grant (2010), uma vez que o objetivo da pesquisa é analisar os desafios da 

implementação e propor um método e, quando se analisam os desafios, estes podem não ser 

relacionados a gestão de projetos ou processos, mas sim, às capacidades da organização. 

Adicionalmente, ao estruturar o estudo de caso de acordo com as variáveis abordadas por 

Grant (2010), é possível ter uma análise comparativa entre os casos e descobrir se, de fato, as 

dificuldades estão relacionadas somente ao processo de implementação ou se a estrutura 

organizacional e recursos também podem afetar a implementação do plano estratégico. 

Posteriormente, foi elaborado um segundo bloco que trata de questões relacionadas ao plano 

estratégico que foi implementado, com o objetivo de averiguar se o plano teve um método 

formal ou informal, bem como checar o acompanhamento do plano. Este bloco foi incluído, 

uma vez que Mintzberg (1994), O’Regan e Ghobadian (2002), Guerreiro e Souza (2015), 

dentre outros, acreditam que um plano formal tem mais chances de sucesso; dessa forma, 

como a formalidade pode impactar na implementação de um plano estratégico, optou-se por 

desenvolver as questões do segundo bloco.  

O terceiro bloco de questões desenvolvidas teve como objetivo investigar o processo de 

implementação do plano estratégico, bem como checar as dificuldades encontradas na 

implementação e cruzá-las e discuti-lás com as dificuldades encontradas na literatura, as quais 

foram verificadas em Chandlers (1962), Kaplan e Norton (1997, 2008), União Europeia 

(1997) Olson (1999), Anderson e Vincze (2000), Beer e Eisenstat (2000), Tompson e 

Strickland (2000), O’Regan e Ghobadian (2002), David (2002), Rodrigues et al. (2003), 

Giraldi e Campomar (2005), Grant (2010), Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013), Klag e Langley 

(2014), Guerreiro e Souza (2015) e Castro, Neves e Scare (2015). 

2.2.3.5.2 Pesquisa de campo 

Inicialmente o pesquisador entrou em contato com as organizações via e-mail, verificando a 

possibilidade de participar da pesquisa. Após uma resposta positiva da organização, o 

pesquisador entrou em contato via telefone para explicar com detalhes os objetivos da 

pesquisa e como seria a condução dos estudos de casos e das entrevistas. No momento da 

explicação da pesquisa alguns entrevistados solicitaram o roteiro de entrevista, o qual foi 
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enviado. Na sequência, foi determinada uma data mais conveniente para as AIPs e para os 

entrevistados. 

As entrevistas foram conduzidas presencialmente, com exceção de duas entrevistas, uma que 

foi conduzida via vídeoconferência, utilizando software Skype e outra via telefone. A duração 

das entrevistas foi, em média, entre uma a duas horas e, com exceção das duas entrevistas 

feitas via videoconferência, as demais foram realizadas in loco. 

Após a finalização do relatório de cada estudo de caso, houve a submissão a cada respectiva 

associação para complementação, validação e autorização para inserir o documento na tese.  

2.2.3.5.3 Construção do relatório de estudo de caso 

A construção do relatório de estudo utilizou como base o guia de estudo de caso, porém, 

houve uma alteração, considerando-se a ideia inicial, de três blocos de questões para sete 

tópicos de investigação. Os tópicos utilizados foram: (i) as informações gerais sobre a 

organização, (ii) a governança e estrutura organizacional, (iii) a análise dos recursos, (iv) o 

plano estratégico implementado, (v) a implementação do plano, (vi) pontos de aprendizado 

com o caso e (vi) as fontes de informação coletada. Cada um dos sete tópicos apresentava 

subtópicos para detalhar o caso e criar variáveis de análises. O relatório de estudo de caso 

obedeceu à estrutura detalhada no Quadro 4.  
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Relatório de estudo de caso 

1. Informações gerais 

1.1. Membros 

1.2. Setor de atividade, representatividade e escopo geográfico 

1.3. Serviços providos 

2. Governança e estrutura organizacional 

2.1. Governança e estrutura 

2.2. Formas de contribuição 

3. Análise dos recursos 

3.1. Recursos tangíveis 

3.1.1. Financeiros 

3.1.2. Físicos 

3.2. Recursos intangíveis 

3.2.1. Tecnologia 

3.2.2. Reputação 

3.3. Recursos humanos 

3.3.1. Quantidade e qualidade 

3.3.2. Capacitação 

3.3.3. Objetivos 

3.3.4. Motivação 

3.3.5. Comunicação 

4. Plano estratégico 

4.1. Método 

4.2. Plano 

4.3. Resultados 

4.4. Monitoramento 

5. Implementação do plano estratégico 

5.1. Método de implementação utilizado 

5.2. Dificuldades na implementação 

5.3. Dificuldades encontradas na literatura versus caso estudado 

5.4. Fatores de sucesso para implementação 

6. Pontos de aprendizado 

7. Fontes de informação consultada 
Quadro 4 - Relatório de estudo de caso 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

2.2.4 Etapa 3: Proposição do método de implementação de planos estratégicos em AIPs 

Essa etapa teve como objetivo a proposição de um método de implementação de plano 

estratégico para associações de interesse privado do agronegócio.  

Nessa etapa foi utilizado o método de pesquisa Grounded theory, pois naquele momento da 

pesquisa, foi aperfeiçoado o protótipo proposto na Etapa 1 e que já havia sido ajustado 

constantemente a partir da literatura e dos estudos de casos.. O grounded theory permitiu ao 
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pesquisador a proposição de uma teoria substantiva para um contexto delimitado, além de lhe 

propiciar a interação com as realidades e a formulação da teoria ao longo do tempo.  

A proposição do método foi realizada utilizando o grounded theory e aconteceu durante todo 

o processo de pesquisa, sendo que cada etapa da pesquisa era finalizada com um protótipo de 

método, que representa de um conjunto de ações que deveria ser realizado para implementar 

um plano estratégico, considerando que havia sido estudado até o momento (Figura 7, 

apresentada na página seguinte).  

 

Figura 7 - Descrição da Etapa 3 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

Na Etapa 1 desta pesquisa foram levantadas diversas ações que deveriam conter um método 

de implementação de plano estratégico. Essas ações tiveram como origem a revisão de 

literatura sobre planejamento estratégico, implementação de planos estratégicos, métodos de 

implementação de planos estratégicos estudados e considerações sobre AIPs Portanto, essa 

etapa foi finalizada com um compilado destas ações, o qual foi chamado de primeiro protótipo 

de método. 
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Finalizado a Etapa 1 e de posse de um primeiro protótipo de método, foi realizada a Etapa 2, a 

etapa de estudo de caso. Nos estudos de casos foram levantadas características específicas das 

associações de interesses privado do agronegócio e identificadas como essas características 

interferem no plano estratégico dessas associações. Foram verificadas, ainda, quais 

dificuldades específicas estas associações de interesse privado do agronegócio apresentavam 

para a implementação de planos estratégicos e como superaram as dificuldades. Ainda nos 

casos foram estudados quais métodos as associações pesquisadas utilizam para implementar 

seus planos estratégicos. Com base nesses achados, foram levantadas diversas ações que 

deveriam ser consideradas na implementação de um plano estratégico. Esse conjunto de ações 

derivado dos casos estudados foi compilado. O compilado de ações oriundas dos estudos de 

caso gerou o primeiro protótipo de método, da Etapa 1, e foi proposto um segundo protótipo 

de método, que considerava o conjunto de ações encontradas na Etapa 1 adicionado ao 

conjunto de ações encontradas na Etapa 2. Portanto, a Etapa 2 foi finalizada com um protótipo 

de método para implementação de planos estratégicos em AIPs.  

A partir do protótipo de método da Etapa 2 foram realizados ajustes, agrupando ações em 

pilares e transformando o conjunto de ações (segundo protótipo), em uma sequência de 

passos. Dessa forma, chegou-se ao método final, objetivo desta tese.  

2.3 Resumo metodológico 

Neste tópico é apresentado o resumo metodológico da pesquisa, relacionando os objetivos 

gerais com as etapas da pesquisa, os métodos de pesquisas utilizados e os resultados 

esperados de cada etapa. O resumo metodológico foi ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8 - Resumo metodológico 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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3 IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS ESTRATÉGICOS 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos que permeiam este estudo, como uma 

abordagem sobre planejamento estratégico, o processo de implementação de planos 

estratégicos, as principais dificuldades e fatores de sucesso na implementação desses planos e 

alguns métodos de implementação encontrados na literatura, buscando, desse modo, maior 

entendimento sobre o tema da pesquisa, bem como subsídios para a construção de um 

método.  

 

 

3.1 Planejamento Estratégico 

Um componente essencial de uma organização para a capacidade de respostas às mudanças do 

ambiente é o sistema de gestão, pelo fato de este determinar a maneira pela qual a 

administração enxerga e diagnostica os desafios e seus impactos, toma as decisões e as coloca 

em prática (ANSOFF; MCDONNELL, 1993). Dessa forma, um diferencial competitivo e uma 

ferramenta de sucesso na implementação de estratégias de uma organização passa a ser a 

tecnologia gerencial que ela adota. 

Aarker (1992) afirmava que a estratégia deve ser guiada pelo ambiente e pelo mercado, 

devendo o processo não ser reativo, e sim ser pró-ativo, no qual a estratégia tenta influenciar o 

mercado e não somente reagir a ele.   

Silva e Batalha (2010) afirmam que em qualquer organização há um grupo de pessoas que 

tem um objetivo comum e geralmente possui um determinado caminho para alcançar este 

objetivo, ou seja, possui uma estratégia na mente de seus participantes. Em decorrência disso, 

afirma-se, então, que qualquer organização tem um processo de planejamento estratégico, 

ainda que idealizado e implementado de maneira não formal. 

De acordo com O’Regan e Ghobadian (2002), as empresas passaram a ter iniciativas para 

aumentar a eficiência. Essas iniciativas começaram com a necessidade de eficiência 

operacional e agora incluem o gerenciamento do processo de negócios. Logo, o planejamento 

estratégico formal também foi influenciado pela necessidade das organizações em cada 

período, conforme pode ser visto no Quadro 5, apresentado a seguir: 
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Estágios Objetivos/Teorias Análises/Ferramentas 

Estagio 1: pré 1960 Planejamento e Controle orçamentário   

Planejamento e Controle 

orçamentário 
Planejamento de longo prazo   

Estagio 2: 1960-1970 Técnicas de Planejamento Corporativo   

Arvore de Decisões Teoria X e Teoria Y 

Gerenciamento por 

objetivo 

Planejamento de Cenários Brainstorming Orçamento Base zero 

Diversificação de Produtos Modelos de planejamento de investimentos Analise dos competidores 

Estágio 3: os anos 1980 Posicionamento Organizacional   

Empowerment just-in-time 5 forças de Porter 

Cultura corporativa Gerenciamento por walking around Descentralização 

Modelo de planejamento de portfólio Cadeia de Valor 

Unidades estratégias de 

negócio 

Círculo Qualitativo curva de experiência Diversificação 

Estágio 4: começo anos 1990 Maximizando as forças internas   

Core Competence Gerenciamento da mudança e inovação Benchmarking 

Gerenciamento da qualidade Valor adicionados aos parceiros Constelação de valor 

Conhecimento da companhia Alocação de recursos   

Estágio 5: Final anos 1990/2000 Mensurar o corte de gastos   

Delayering/ Downsizing / rightsizing Reengenharia do processo de negócio Lean Production 

Outsourcing Conhecimento e aprendizado   

Quadro 5 - Mudança no planejamento formal 

Fonte: O’Regan e Ghobadian (2002), a partir de Davis e Devinney (1997) e Grant (1997). 

Ackoff (1980) define planejamento como um processo de gestão e, assim sendo, é aplicável a 

organizações de qualquer natureza. O autor ainda define que, na possibilidade de se ter um 

resultado favorável a determinada situação, a qual queira se evitar em um futuro ou queira se 

atingir no futuro, o planejamento envolve a tomada de decisão e avaliação dessa situação e em 

um conjunto de decisões inter-relacionadas.  

O planejamento estratégico busca identificar as oportunidades externas e, assim, relacionar 

essas oportunidades com as modificações necessárias na organização, para que ela possa 

aproveitar estas oportunidades e implementar as estratégias sendo, portanto, uma parte da 

administração estratégica da organização (ANSOFF, 1965). 

Kotler (2000) define planejamento estratégico como a concepção de um plano de ação para 

cada um dos negócios de uma organização, buscando atingir objetivos propostos no longo 

prazo, levando em consideração a sua posição no setor e fazendo o uso de seus recursos e 

habilidades. Complementando, Grant (2010) afirma que o processo de formulação da 

estratégia é um importante veículo de coordenação dentro da companhia.  



52 

 

Hax e Majluf (1996) abordam o tema de forma interessante, considerando estratégia como um 

conceito multidimensional, o qual é construído a partir de todas as principais atividades da 

empresa e cujo objetivo é a criação de um senso de unidade, direção e propósito para a 

organização. 

Para O’Regan e Ghobadian (2002), um planejamento estratégico formal é a inclusão de 

fatores e técnicas sistematizados para um caminho específico de tarefas, que envolve o 

estabelecimento de objetivos claros e necessários. Para os autores, o processo de 

planejamento estratégico traz alguns benefícios: (i) inclui uma agenda corporativa; (ii) 

aproxima-se de uma forma sistemática; e (iii) aumenta a consciência do staff e reforça a 

participação no plano estratégico.  

Lambin (2000) discorre que o planejamento estratégico é um processo de análise que conduz 

às definições das estratégias a serem adotadas e, em virtude disso, o autor aponta diversas 

razões para se realizar um planejamento estratégico; dentre elas, destacam-se: (i) o 

planejamento estratégico ajuda a todos da organização no entendimento do negócio; (ii) ele 

expressa os valores e filosofia do sistema e dos gestores; (iii) também facilita a coordenação 

das funções e a execução das atividades necessárias para o desenvolvimento; (iv) é um 

processo de monitoramento constante e, portanto, quem o executa consegue estar mais 

preparado para as mudanças do ambiente, e (v) o planejamento permite tomar decisões mais 

racionais e precisas a respeito da alocação de recursos. 

A consultoria Bain & Company (2015) também aponta as vantagens de ser ter um plano 

estratégico, a saber: incentivar discussões de pontos sensíveis baseados em fatos; criar um 

framework comum para tomada de decisões da organização; aumentar a confiança da direção 

no negócio; criar um contexto para decisões de orçamento e avaliações de desempenho; 

alterar a direção e desempenho do negócio.  

Gilligan e Wilson (2003) afirmam que, apesar de todas as críticas que os métodos de 

planejamentos vêm sofrendo, devido à falta de criatividade, à demora para reagir às rápidas 

mudanças do ambiente externo e à inflexibilidade, eles ainda são importantes para testarem a 

capacidade de pensamento e de olhar para o futuro da empresa. 

Confirmando a afirmação de Gilligan e Wilson (2003), um estudo realizado periodicamente e 

desde 1996 pela Bain & Company (2015) mostrou que, entre 2000 e 2012, o planejamento 

estratégico era a principal ferramenta de gestão e a mais usada pelas empresas, e que em uma 
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escala de satisfação de 0 a 5, sempre teve nota próximo a 4. No período de 1996 até 2006, 

mais de 80% das empresas entrevistadas afirmavam utilizar o planejamento estratégico. 

Apesar disso, em 2014 o planejamento estratégico passou a ser a 4ª principal ferramenta de 

gestão, atrás de CRM, Benchmarking e pesquisa com empregados, com utilização de 44%, 

porém, embora tendo ficado na quarta colocação em termos de uso, teve a nota de satisfação 

igual à da ferramenta mais utilizada. 

Miles, White e Munila (1997) afirmam que no agronegócio a estratégia e o pensamento 

estratégico estavam se tornaram cada vez mais importantes, principalmente pelas mudanças 

no ambiente de negócios enfrentado pelo agronegócio, que se caracteriza por ser um ambiente 

com recursos limitados e concorrentes que têm similares (ou superior) habilidades, metas e 

objetivos. Os autores ainda afirmam que a adoção de técnicas de planejamento estratégico 

apropriadas para agronegócio deveria resultar em um sistema agroindustrial mais eficiente e 

eficaz. 

King et al. (2010) afirmam que compreender e antecipar a dinâmica do ambiente global do 

agronegócio será cada vez mais crítico. Complementando, Neves (2008) afirma que o 

planejamento estratégico é essencial para enfrentar as mudanças ocorridas no ambiente de 

negócio das empresas e para aumentar as oportunidades para os sistemas agroindustriais. 

 

3.2 Implementação de planos estratégicos 

Ansoff (1990) afirma que o planejamento permite a uma empresa alcançar competitividade e 

lucratividade em um ambiente turbulento. Complementando, Tavares (2000) diferencia 

planejamento estratégico de gestão estratégica. Para o autor, a implementação de estratégias 

visando a aproveitar as oportunidades do ambiente e neutralizar as ameaças corresponde ao 

planejamento estratégico, ao passo que o processo de implementação de estratégias e o 

desenvolvimento e adoção de um modelo organizacional que se adeque à implementação das 

estratégias projetadas trata da gestão estratégica.  

De acordo com David (2002), na etapa de formulação da estratégia, é necessário que a 

empresa defina políticas e objetivos anuais, aloque os recursos necessários para o 

desenvolvimento da estratégica e motive os colaboradores. Já na etapa de implementação, é 

preciso desenvolver uma cultura de suporte para a estratégia, é preciso criar uma estrutura 

organizacional eficaz, preparar orçamentos, redirecionar esforços de marketing, ligar o 
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sistema de remuneração dos funcionários ao desempenho organizacional e desenvolver e 

utilizar sistemas de informação bem como, posteriormente, avaliar a estratégia, revisando os 

fatores internos e externos, os quais são a base da estratégia, mensurando o desempenho e 

tomando ações corretivas. 

Welshc (1983, apud GUERREIRO E SOUZA, 2015) trouxe, em sua obra, que o processo de 

gestão nas organizações é dividido em fases de planejamento, execução de atividades e 

controle, sendo que a fase de planejamento compreende o plano estratégico e o operacional, a 

fase de execução trata da implementação do plano operacional e, na fase de controle, são 

aferidas as variações entre o plano operacional e o desempenho efetivo. Dessa forma, as 

variações encontradas na fase de controle devem ser avaliadas, para ajustar o plano, como um 

processo contínuo, sendo necessário comunicar e avaliar os responsáveis pelos desempenhos 

identificados.  

A partir da forte expansão do planejamento estratégico na década de 1970, começou a ganhar 

importância e foco, na década de 1980, a implementação da estratégica derivada dos planos, 

e, tanto por parte de pesquisadores quanto por organizações, no estudo dessa implementação. 

Assim, as empresas que tiveram programas de implementação explícitos experimentaram 

melhores resultados de seus esforços de planejamento (BUZZELL e GALE, 1987; BARNEY, 

1991; BUZZELL, 2004; MOLLER e PARVINEN, 2015). 

Em um estudo realizado no Brasil pela consultoria Symnentics Business Transformation 

(1999 apud RUAS, 2003) com 30 empresas de médio e grande porte, chegou-se à conclusão 

que em menos de 10% das empresas as estratégias foram formuladas e executadas 

eficientemente, indicando, por conseguinte, problemas na sua fase de formulação ou 

implementação.  

Para Kaplan e Norton (1997), os sistemas gerenciais tradicionais criam barreiras, levando à 

incoerência entre a formulação e a implantação das estratégias. Dessa maneira, os sistemas 

tradicionais são focados em criar e comunicar a estratégia, definir metas e direções, alocar 

recursos e fornecer feed back. 

Zook e Allen (2001) constataram, em sua pesquisa realizada entre 1988 e 1998 com 1.854 

organizações, que sete dentre oito empresas não alcançaram suas estratégias de crescimento. 

Charan e Colvin (1999) afirmam que, na maioria dos casos das empresas que fracassaram em 
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sua estratégia, o problema verdadeiro não foi a má estratégia, mas sim, a má execução da 

estratégia.  

A preocupação com a implementação de planos estratégico não é recente. Zinkhan e Pereira 

(1994), depois de revisaram a história da pesquisa em estratégia de marketing, chegaram à 

conclusão sobre a falta de trabalhos na área da implementação e controle, alegando ser 

preocupante essa omissão. O que se pode observar na literatura, portanto, é o grande foco nas 

fases de formulação e desenvolvimento do plano estratégico em detrimento da implantação e 

sucesso desse plano.  

 

3.2.1 Contribuições e fatores de sucesso para implementação 

O plano estratégico, como visto, traz diversos benefícios para as organizações, desde que 

implementado com sucesso. A implementação dos planos estratégicos é, portanto, uma fase 

importante da gestão estratégica de uma empresa, e que, se realizada de maneira correta, traz 

diversas contribuições, conforme exposto anteriormente.  

Kaplan e Norton (2008), trazem em seu livro exemplos de pesquisas realizadas sobre o 

desempenho das empresas em relação a implementação da estratégia. Uma das pesquisas 

realizada em 2006 pelo Monitor Group, encontrou que a prioridade número um, apontada 

pelos altos executivos, foi a execução da estratégia. Em 2007, o Conference Board encontrou 

resultado similar em sua pesquisa com executivos, que apontaram a excelência na execução 

como prioridade mais importante. Os autores ainda trazem que o resultado de diversas 

pesquisas, realizadas ao longo das últimas décadas, mostraram que 60% a 80% das empresas 

ficaram distantes de alcançarem os objetivos apontados em seus planos estratégicos.  

Kaplan e Norton (2008) também realizaram uma pesquisa em 2006, com a participação de 

143 profissionais de gestão de desempenho, e encontraram que 46% dos entrevistados 

afirmaram não possuir um sistema formal para execução da estratégia e, destes, 73% afirmam 

terem tido um desempenho inferior ou médio, ao passo que, dos 54% que apresentavam um 

processo formal de execução da estratégia, 70% afirmaram ter desempenho superior aos de 

empresas congêneres.  

Zook e Allen (2001) trouxeram um estudo realizado pela Bain & Company, o qual analisou o 

desempenho de grandes empresas (com receita acima de US$ 500 milhões) de sete países 
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desenvolvidos (Alemanha, Austrália, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), 

no período de 1988 a 1998. Como resultado, Zook e Allen (2001) observaram que, das 

empresas estudadas, menos de 10% atingiram sua meta de crescimento contemplada no plano 

estratégico. Para Kaplan e Norton (2004), a maioria das empresas estudadas pela Bain & 

Company não era bem-sucedida na implementação da estratégia.  

Guerreiro e Souza (2015), em seu estudo realizado com 103 empresas brasileiras de diversos 

segmentos, encontraram, que 74% das empresas que declararam ter um plano estratégico 

formalizado apresentaram crescimento de marketing share, contra 55% das empresas que que 

não tinham plano estratégico formalizado, demonstrando que o grupo que tinha um plano 

estratégico formalizado apresentou, em termos de crescimento de marketing share, resultados 

mais expressivos, em termos porcentuais, do que o grupo que não apresentava plano 

estratégico formalizado. 

Conforme constatado por Kaplan e Norton (2004), Monitor Group, Conference Board, 

Kaplan e Norton (2008), Zook a Allen (2001), Bain & Company, Guerreiro e Souza (2015), 

entre outros autores, um plano estratégico bem formulado e implementado traz diversos 

ganhos para as organizações e elas acabam experimentando crescimentos superiores. 

Visando alcançar a implementação de plano estratégico com sucesso, alguns autores trazem 

pontos de atenção e ações que podem ajudar a atingir este objetivo, conforme exposto a 

seguir:  

De acordo com Kaplan e Norton (2004), a execução de uma estratégia bem-sucedida é a soma 

de três componentes: a descrição da estratégia, a mensuração da estratégia e a gestão da 

estratégia, pois, segundo os autores, não é possível gerenciar o que não se pode medir e nem 

medir o que não se pode descrever.  

Segundo Grant (2010), para o sucesso na implementação de uma estratégia quatro elementos 

são importantes: i. objetivos simples, consistentes e de longo prazo; ii. profundo entendimento 

do ambiente competitivo; iii. avaliação objetiva dos recursos; iv. implementação efetiva 

(Figura 9). Ainda de acordo com o autor, a formulação e implementação da estratégia são 

estreitamente independentes e, para que ocorra uma efetiva implementação, é preciso entender 

como a empresa se organiza, como ela está estruturada.  
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Figura 9 - Elementos para estratégias de sucesso 

Fonte: Grant, 2010. 

Neste mesmo sentido, Mark E. Mendenhall (s/d.) afirma serem necessários dois pontos no 

processo de implementação: a implementação do plano (execução) e a mensuração e 

feedback. O autor ainda afirma que outros fatores de sucesso são necessários como: core 

competences, competências distintas, valores, fatores críticos de sucesso e competências em 

liderança.  

Beer e Eisenstat (2000) afirmam que o sucesso da implementação do plano necessita muito 

mais do que um líder, é necessário um time de trabalho para que um grupo de liderança, por 

meio do diálogo e colaboração, possa manter conectado o conhecimento nos níveis mais 

baixos da organização. 

Ao encontro de Beer e Eisenstat (2000), para Grant (2010) a implementação dos planos 

estratégicos depende de pessoas, uma vez que ele influencia o caminho delas. Portanto, para 

apoiar os planos estratégicos, as organizações precisam estabelecer sistemas de metas, criar 

incentivos e acompanhar o desempenho individual dos colaboradores. Logo, é preciso 

estabelecer um sistema de incentivo para dar suporte à implementação do plano estratégico e 

garantir que cada colaborador tenha as habilidades necessárias para realizar seu trabalho.  

Marino (2005) identificou em sua pesquisa quatro variáveis críticas para o sucesso na 

implementação de estratégias: i. presença de gestão contratada com executivos (gestores 

contratados) e estrategistas (proprietário); ii. mecanismo de adaptações do processo de gestão 

de implementação; iii. salvaguardas contratuais em função da necessidade de investimento e 

iv. salvaguardas contratuais em função da incerteza do ambiente de negócio.  
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Segundo a consultoria Bain & Company (2015), para que ocorra um plano estratégico de 

sucesso, é preciso que a organização ponha atenção a alguns pontos, como por exemplo, 

definir potenciais e objetivos claros, avaliar as oportunidades e ameaças, identificar e avaliar 

estratégias alternativas, preparar programas, políticas e um plano de implementação, 

estabelecer estruturas organizacionais de suporte, planejar e responder as contingenciais e 

mudanças ambientais e monitorar o desempenho do plano.  

No Quadro 6, apresentam-se os principais fatores de sucesso na implementação de planos 

estratégico e os respectivos autores que levantaram estes fatores. 

Autores Fatores de sucesso na implementação de planos estratégicos 

Kaplan e Norton (1997) Alinhar as ações do plano à estratégia da empresa e comunicá-las.  

Beer e Eisenstat (2000) Ter um time de trabalho formado com lideranças que, por meio do diálogo e 

colaboração, possa manter conectado o conhecimento nos níveis mais baixos da 

organização. 

David (2002) Desenvolver uma cultura de suporte e ligar o sistema de remuneração dos 

funcionários ao desempenho organizacional. 

O’Regan e Ghobadian 

(2002) 

Desenvolver um planejamento estratégico formal (escrito) e não apenas na mente 

das pessoas. 

Kaplan e Norton (2004) Descrever a estratégia, mensurar a estratégia e fazer a gestão da mensuração. 

Giraldi e Campomar 

(2005) 

Avaliar constantemente problemas e oportunidades, estabelecendo prioridades, 

alocando recursos corretamente e identificar desde o início quem são os anti 

planejadores. 

Marino (2005) Ter a presença de gestão contratada, mecanismo de adaptações do processo de 

gestão de implementação, salvaguardas contratuais em função da necessidade de 

investimento e de incertezas do ambiente de negócio. 

Zuin e Queiroz (2006) Existir participação e comprometimento de todos os envolvidos no processo e 

sustentar uma comunicação eficiente e clara entre os gestores. 

Grant (2010) Estabelecer sistemas de metas, criar incentivos e acompanhar o desempenho dos 

colaboradores em um nível individual, garantir que colaboradores tenham 

habilidades para cumprir as tarefas, descentralizar a construção do plano e criar um 

escritório de gerenciamento da estratégia.  

 

Quadro 6 - Fatores de sucesso na implantação de planos estratégicos apontados na literatura 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Kaplan e Norton (1997), Beer e Eisenstat (2000), David 

(2002), O’Regan e Ghobadian (2002), Kaplan e Norton (2004), Giraldi e Campomar (2005), Marino 

(2005), Zuin e Queiroz (2006), Grant (2010). 

 

3.2.2 Principais dificuldades na implementação 

O plano estratégico traz ganhos para as organizações, conforme abordado anteriormente. 

Alguns autores, como citados na seção 3.2.1. desta tese, além de levantar os ganhos, 

apontaram fatores de sucesso para a implementação de um plano estratégico. Apesar disso, as 

organizações encontram dificuldades na sua implementação. 

Guerreiro e Souza (2015) afirmam que, para o processo de gestão, a fase de planejamento 

estratégico é de grande importância, uma vez que orienta as demais fases do processo, e 
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devido a isso, reconhecer as barreiras para a implementação do plano é o primeiro passo para 

elimina-lás e aumentar as possibilidades de eficácia do processo de gestão. 

Kaplan e Norton (2008) afirmam existir lacunas entre a formulação dos planos estratégicos e 

sua execução e que, em parte, essa lacuna decorre do grande número de ferramentas para 

formulação de estratégia e de melhoria operacional; no entanto, apesar do grande número de 

ferramentas, a sua utilização é dada de forma isolada e com pouca integração e coordenação 

entre elas. Concluem, então, que as organizações ainda carecem de um conceito ou modelo 

que oriente a efetiva integração entre elas.  

De acordo com Grant (2010), uma das maiores falhas dos planejamentos corporativos de 25 

anos atrás foi separar a formulação da estratégia (a qual é tarefa dos executivos corporativos e 

planejadores estratégicos) da sua implementação (que é feita pelos chefes de divisão e 

gerentes). Conforme destaca o referido autor, não é possível formular uma estratégia sem 

considerar as condições nas quais ela será implementada; caso contrário, o resultado será uma 

estratégia mal projetada.  

Mintzberg (1994) afirma que existem três falácias que são as principais responsáveis pela 

falha na implementação dos planos estratégicos: a falácia da predição, a falácia do desapego e 

falácia da formalização. A falácia da predição diz respeito à falta de flexibilidade dos planos, 

que muitas vezes buscam trazer estratégias fixas, com resultados previsíveis, que não se 

moldavam às mudanças que ocorrem no ambiente. Já a falácia do desapego trata da 

diferenciação entre quem faz o plano e quem o executa, sendo que, se os sujeitos forem 

diferentes, não se tem responsáveis pelo plano e o resultado de não haver responsáveis será a 

falta de comprometimento. Por fim, a falácia da formalização abrange o uso de sistemas 

formalizados utilizados em plano estratégico. O problema está em que, ao se utilizar somente 

um sistema formal, há uma perda das vantagens de ter as pessoas na realização de tarefas e 

em haver flexibilização, o que poderia gerar a integração de pessoas, solução de problemas, 

entre outros, mas, com a formalização como único sistema, conforme apontado acima, essas 

vantagens se perdem.  

Para Tompson e Strickland (2000), moldar as decisões e ações da empresa em um padrão 

coeso é o grande desafio da implementação da estratégia. Os autores ainda afirmam que uma 

estratégia mal-sucedida pode gerar impactos no desempenho da empresa, ficando ela abaixo 

de seu potencial.  
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Ao estudar a implementação do plano estratégico em uma empresa do ramo têxtil no Brasil, 

Rodrigues et al. (2003) notaram que não havia um entendimento comum sobre o plano entre 

os membros da diretoria e membros do grupo gestor. Ademais, os autores encontraram cinco 

principais dificuldades para a implementação do plano estratégico: (i) falta de envolvimento 

direto e de suporte da diretoria com o processo de implementação do plano; (ii) conflito de 

poder na alta administração do grupo; (iii) falta de processo formal e claro na implementação 

do plano; (iv) falta de entendimento das metas do plano; e (v) deficiência na comunicação da 

estratégia e falta de líderes e defensores do plano. 

Giraldi e Campomar (2005), ao estudarem as dificuldades enfrentadas pelas organizações na 

implementação dos planos de marketing, encontraram que a existência de forças culturais, 

gerenciais, de compreensão, de comunicação, de recursos humanos, estratégicas e 

operacionais pode impedir o processo de planejamento e implementação eficaz dos planos de 

marketing. Os autores ainda destacam que os problemas e as oportunidades devem ser 

avaliados, para que a empresa possa estabelecer prioridades e alocar os recursos corretamente. 

É importante identificar, no início do processo, quem são os anti planejadores da empresa e 

quais são suas táticas.  

Anderson e Vincze (2000) observam que dentro das organizações existem níveis 

organizacionais e estes níveis focam diferentes objetivos. O nível funcional ou operacional 

foca a implementação das estratégias no curto prazo, enquanto o nível divisional ou unidade 

estratégica de negócio tem como foco a unidade de negócio, direcionando o plano tático no 

nível operacional; e o nível corporativo, por sua vez, tem como objetivo o planejamento de 

longo prazo da organização. Assim, considerando as afirmações de Anderson e Vincze 

(2000), pode-se identificar nesses níveis distintosum problema para implementação e sucesso 

dos planos estratégicos, uma vez que os diferentes níveis organizacionais podem estar 

buscando isoladamente seus objetivos, sem considerar os objetivos gerais da organização.  

David (2002) conclui que a resistência à mudança ainda é a principal ameaça para a 

implementação bem-sucedida de uma estratégia, uma vez que as pessoas, por não 

compreenderem o motivo da mudança, resistem à implementação. O autor afirma ainda que, 

para resolver este problema, a comunicação interna seria o mais adequado.  

Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013) em seu estudo, no qual entrevistaram 120 gerentes de nível 

médio de três bancos da Arábia Saudita e realizaram análise estatística dos dados, chegaram a 
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três grupos de fatores que podem influenciar o sucesso da implementação do plano 

estratégico; são eles: (i) fatores de processos e pessoas; (ii) fatores de projetos, como tempo e 

prioridade; (iii) fatores organizacionais, como, suporte da alta gerencia, religião e estrutura 

organizacional. Contrariando o que os autores tinham como expectativa, outros elementos, 

como fatores externos e culturais (alocação de recursos, pessoas, comprometimento e 

motivação), foram menos significativos no processo de implementação da estratégia.  

Klag e Langley (2014) identificaram em sua pesquisa quatro momentos em que as falhas 

podem ocorrer nos processos de planejamento estratégico: (1) o período de lançamento, 

durante o qual o lançamento não decola corretamente, (2) o período subsequente ao 

lançamento, se o plano não for concluído corretamente, (3) o período após o plano, se o plano 

não for executado e (4) o período após a execução começar, se os resultados forem vistos 

como ineficazes ou inexistentes.  

De acordo com Beer e Eisenstat (2000), existem seis assassinos silenciosos da implementação 

da estratégia na maioria das empresas, todavia, a maioria dos gerentes prefere não confrontá-

los. Entretanto, segundo os autores, os líderes precisam enfrentar estes assassinos se quiserem 

que suas organizações obtenham sucesso. Esses assassinos silenciosos da implementação da 

estratégia são: 

• Estilo do gerente sênior top-down; 

• Estratégia não clara e conflito de prioridades; 

• Um gerente sênior inefetivo de grupo; 

• Pobre comunicação vertical; 

• Pobre coordenação através das funções, negócios ou fronteiras; 

• Inadequada habilidade de liderança e desenvolvimento da linha de baixo. 

Ainda nesse sentido, os autores afirmam que essas seis barreiras silenciosas criam um círculo 

vicioso, do qual é difícil de se escapar (Figura 10). Do conjunto de seis assassinos, três 

assassinos estão ligados à falta de efetividade das lideranças e dois relacionadas a 

implementação. O sexto remete ao fato de que líderes e implementadores não conversam 

honestamente sobre os problemas ou aprendizados.  
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Figura 10 - Como os seis assassinos da estratégia interagem 

Fonte: Beer e Eisenstat (2000). 

Em seu clássico estudo, O’Regan e Ghobadian (2002) entrevistaram 194 pequena e médias 

empresas (menos de 250 funcionários) do Reino Unido, encontraram oito barreiras na 

implementação de planos estratégicos, das quais, cinco possuíam origem interna à 

organização e outras três origens externas (Quadro 7). Os cinco fatores encontrado de origem 

interna à organização foram: comunicação inadequada, baixa capacitação dos empregados, 

deficiência na coordenação, falta de entendimento dos objetivos da empresa e demora na 

implantação do plano. Já os três fatores externo encontrados foram: problemas não previstos, 

períodos de crise e outros fatores externos. Barreiras similares foram encontradas na literatura 

com Wessel (1993) e Beer e Eisenstat (2000).  

Barreiras Internas Barreiras Externas 

• Comunicação inadequada; 

• Implementação não planejada; 

• Déficit na capacidade dos colaboradores; 

• Falta de entendimento dos objetivos 

estratégicos; 

• Coordenação da implementação não efetiva. 

• Falta de atenção as crises; 

• Não antecipar problemas; 

• Fatores externos que impactam na 

implementação. 

 

Quadro 7 - Oito barreiras para implementação de planos estratégicos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), a partir de O’Regan e Ghobadian (2002). 
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Além da identificação e confirmação das oito barreiras para a implementação, O’Regan e 

Ghobadian (2002) concluíram ainda que as empresas que tiveram alta performance tendem a 

ter foco na implementação do processo de planejamento estratégico, enquanto que nas 

empresas com baixa performance, ao contrário, existe um alto grau de incerteza e baixa 

confiança. Apesar de as empresas com alta performance e baixa performance apresentarem 

resultados e impactos diferentes, as barreiras apontadas por elas são similares. Outro achado 

deste clássico estudo está relacionado às empresas que possuem um planejamento estratégico 

formal (escrito) e às que não possuem. Em ambos os grupos, as barreiras encontradas são as 

mesmas, a diferença está na intensidade em que essas barreiras afetam o processo de 

planejamento estratégico, sendo que nas empresas que apresentam um planejamento 

estratégico formal os impactos das barreiras são menos intensos do que nas empresas que não 

o apresentam. 

Guerreiro e Souza (2015), baseados do estudo de O’Regan e Ghobadian (2002), investigaram 

quais das barreiras desse referido estudo eram mais citadas pelas empresas brasileiras. Assim 

como O’Regan e Ghobadian (2002), Guerreiro e Souza (2015) encontraram que as principais 

barreiras foram: demora na implantação, problemas não previstos e outros fatores externos. 

No que diz respeito às barreiras menos importantes, O’Regan e Ghobadian (2002) 

identificaram que essas foram: a falta de entendimento dos objetivos da organização e a 

comunicação inadequada, enquanto Guerreiro e Souza (2015) encontraram que as barreiras 

menos relevantes foram a comunicação inadequada e a deficiência na coordenação do plano.  

Kaplan e Norton (1997) afirmam que existe uma lacuna nos planejamentos estratégicos das 

organizações, o que gera uma incoerência entre o desenvolvimento e formulação da estratégia 

à implementação, sendo esta incoerência causada principalmente pelos sistemas gerenciais 

tradicionais. Dessa forma, os autores identificaram quatro barreiras (Figura 11) à 

implementação das estratégias:  

I. Visão e estratégias não executáveis: essa barreira ocorre quando a empresa não 

consegue traduzir a sua visão e missão de forma compreensível. Quando a empresa 

não consegue traduzir as missões e visões em ações, os diversos grupos dentro da 

empresa trabalham agendas diferentes. 

II. Estratégias não associadas às metas de departamentos, equipes e indivíduos: ocorre 

quando as exigências da estratégia não são traduzidas em metas para os departamentos 



64 

 

e equipes, o que leva a empresa buscar somente as metas de curto prazo, ocasionando 

a perda de capacidade de realização de metas de longo prazo. 

III. Estratégias não associadas à alocação de recursos no longo e ncurto prazos:o decorre 

do fato de muitas organizações utilizarem processos separados de orçamentação 

(anual) e planejamento estratégico, assim, os fundos de curto prazo dificilmente estão 

alocados em questões estratégicas.  

IV. Feedback tático, não estratégico: diz respeito à ausência de feedback em relação a 

como a estratégia está sendo implementada e seus resultados. Grande parte das 

organizações fornece feedback somente sobre desempenho operacional de curto prazo, 

relacionado a medidas financeiras. Pouco são os feedbacks relacionados a indicadores 

de implementação e de sucesso da estratégia.  

 

Figura 11 - As quatro barreiras à implementação da estratégia 

Fonte: Kaplan e Norton (1997) 

Além da literatura acadêmica, diversas consultorias e literaturas práticas trazem os principais 

problemas que podem levar a falhas nos planos estratégicos. A Forbes traz dez razões pelas 

quais os planos estratégicos falham: i. ter um plano muito simples e incompleto; ii. não ter 

entendimento do ambiente ou foco no objetivo; iii. apresentar pouco comprometimento das 

pessoas com o plano; iv. não ter pessoas diretamente envolvidas; v. ter o plano, mas colocá-lo 

na prateleira; vi. haver desconfiança das pessoas ou apresentar incapacidade de mudar; vii. ter 

pessoas erradas em posições de liderança; viii. ignorar a realidade e fatos do mercado; ix. não 

acompanhar; x. ter objetivos não realistas ou falta de foco e recursos.  
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Para Mintzberg (1994), muitos planos estratégicos falham por não distinguirem planejamento 

estratégico de pensamento estratégico. É importante também diferenciar a gestão estratégica 

da gestão de operações, apesar de ambas se complementarem e serem vitais. É impossível 

implementar uma boa estratégia sem que se tenha excelentes processos operacionais 

(KAPLAN; NORTON, 2008). Hammer (2006, apud Kaplan e Norton, 2008) inspira a visão 

de Kaplan e Norton afirmando que, para o sucesso das empresas, processos operacionais de 

alto desempenho são necessários, mas não são suficientes por si sós. Ainda de acordo com 

Kaplan e Norton (2008), as empresas, em geral, não conseguem gerenciar as operações ou 

implementar a estratégia por não possuírem sistemas gerenciais abrangentes, que alinhem e 

integrem essas duas funções.  

Mendenhall (s/d.) relata que as principais causas para falha em planos estratégicos são: a 

elaboração dos planos somente pela alta gestão; a não comunicação do plano por completo 

para outros colaboradores; planos que não retratavam a realidade do mercado e os desafios 

reais do dia a dia; e a utilização do plano para exercer controle e fiscalização sobre pessoas.  

No Quadro 8 pode-se resumir os pontos de dificuldades e falhas na implementação apontado 

pelos principais autores. 

Autores Situação Principais dificuldades 

Kaplan e Norton 

(1997) 
Diversas pesquisas 

Quatro barreiras: Visão e estratégias não executáveis, 

Estratégias não associadas às metas de departamentos, equipes 

e indivíduos, Estratégias não associadas à alocação de recursos 

a longo e curto prazos, Feedback tático, não estratégico. 

Anderson e Vincze 

(2000) 
 

Diferentes objetivos entre os níveis organizacionais: i. nível 

funcional foca a implementação das estratégias no curto prazo, 

ii. nível unidade estratégica de negócio foca a unidade de 

negócio e iii. nível corporativo foca o planejamento de longo 

prazo. 

Beer e Eisenstat 

(2000) 
 

6 assassinos da implementação: Estilo do gerente sênior top-

down; Estratégia não clara e conflito de prioridades; Um 

gerente sênior de grupo inefetivo; Pobre comunicação vertical; 

Pobre coordenação por meio das funções, negócios ou 

fronteiras; Inadequada habilidade de liderança e 

desenvolvimento da linha de baixo. 

O’Regan e 

Ghobadian (2002) 

194 pequena e médias 

empresas (menos de 

250 funcionários) do 

Reino Unido 

Oito barreiras: Os cinco fatores origem interna à organização 

(comunicação inadequada, baixa capacitação dos empregados, 

deficiência na coordenação, falta de entendimento dos 

objetivos da empresa e demora na implantação do plano) e três 

fatores externo (problemas não previstos, períodos de crise e 

outros fatores externos). 

David (2002)  Resistência das pessoas a mudança. 

  

Continua 
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Continuação   

Rodrigues et al. 

(2003) 

Empresa do ramo 

têxtis no Brasil 

Cinco principais dificuldades: (i) falta de envolvimento direto e 

de suporte da diretoria com o processo de implementação do 

plano; (ii) conflito de poder na alta administração do grupo; 

(iii) a falta de processo formal e claro na implementação do 

plano; (iv) falta de entendimento das metas do plano e (v) 

deficiência na comunicação da estratégia e falta de líderes e 

defensores do plano. 

Giraldi e Campomar 

(2005) 

Implementação dos 

planos de marketing 

Existência de forças culturais, gerenciais, de compreensão, de 

comunicação, de recursos humanos, estratégicas e 

operacionais. 

Grant (2010)  

Separar a formulação da estratégia da implementação, falta de 

metas individuais, incentivos, inabilidade dos colaboradores, 

estratégias e construção do plano pela alta diretoria. 

Al-Kandi, Asutay e 

Dixon (2013) 

120 gerentes de nível 

médio de três bancos 

da Arábia Saudita 

Três grupos de grupos de fatores: (i) fatores de processos e 

pessoas; (ii) fatores de projetos, como tempo e prioridade; (iii) 

fatores organizacionais, como, suporte da alta gerência, religião 

e estrutura organizacional. 

Klag e Langley 

(2014) 
 

Falhas podem ocorrer em quatro momentos: (1) o período de 

lançamento, durante o qual o lançamento não decola 

corretamente, (2) o período subsequente ao lançamento se o 

plano não for concluído corretamente, (3) o período após o 

plano, se este não for executado e (4) o período após a 

execução começar se os resultados forem vistos como 

ineficazes ou inexistentes. 

Guerreiro e Souza 

(2015) 
Empresas brasileiras 

Mais importantes: demora na implantação, problemas não 

previstos e outros fatores externos. Menos importantes: 

comunicação inadequada e a deficiência na coordenação do 

plano. 

Quadro 8 – Principais falhas e dificuldades na implementação de planos apontadas na literatura 

acadêmica 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Kaplan e Norton (1997, 2008), Anderson e Vincze 

(2000), Beer e Eisenstat (2000), O’Regan e Ghobadian (2002), David (2002), Rodrigues et al. (2003), 

Giraldi e Campomar (2005), Grant (2010), Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013), Klag e Langley (2014) e 

Guerreiro e Souza (2015). 

 

 

3.2.3 Métodos de implementação de planos estratégicos 

Na literatura encontram-se diversos métodos propostos para a elaboração de um planejamento 

estratégico. Em relação à implementação de planos estratégicos, poucos autores trazem uma 

sequência exata de passos que devem ser utilizados para se implementar um plano estratégico; 

entretanto, trazem pontos e estruturas a serem analisados e pensados para a implementação do 

plano. Apesar de tamanha diversidade, Oliveira (2006) afirma que nenhuma das metodologias 

é considerada errada, apenas são mais ou menos adequadas ao momento vivenciado pelas 

empresas, para as características internas da empresa e para o mercado em que as empresas 

atuam. 

A confecção e implementação de um planejamento estratégico, segundo Zuin e Queiroz 

(2006), são ações fundamentais na busca e manutenção da competitividade em um 
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empreendimento, devendo contar com a participação e comprometimento de todos os 

envolvidos no processo e devendo ser sustentadas por uma comunicação eficiente e clara 

entre os gestores. 

Nesta etapa do trabalho, foram analisados alguns métodos de implementação de plano 

estratégico em organizações encontrados na literatura, buscando apresentá-los de forma 

resumida. Os métodos estudados foram desenvolvidos por Fogg (1998), Thompson e 

Strickland (2000), Marino (2005) e Kaplan e Norton (2008) e um resumo de cada etapa dos 

métodos pode ser encontrado no Quadro 9. 

Autores Kaplan e Norton 

(2008) 

Thompson e Strickland 

(2000) 

Fogg (1998) Marino (2005) 

P
a
ss

o
s 

1.Desenvolver a 

estratégia 

Estabelecimento de políticas 

de suporte da estratégia 

Desenvolver um sistema 

de contas 

Comitê gestor 

2. Planejar a 

estratégia 

Instituição das melhores 

práticas e mecanismos para a 

melhoria contínua 

Tornar as questões de 

prioridade estratégicas em 

específico plano de ação 

mensurável 

Equipe de 

projetos 

3. alinhar a 

organização 

Instalação de sistemas de 

suporte que permitam que o 

pessoal da empresa 

desempenhe seu papel 

estratégico com proficiência 

Desenvolver um 

departamento de 

planejamento 

Dinâmica I - 

Agentes 

4. planejar as 

operações 

Atribuição de recompensas e 

incentivos para o alcance de 

metas estratégicas chave 

Negociar prestação de 

contas individual 

Dinâmica II - 

Estratégia 

5. monitorar e 

aprender 

Modelação da cultura 

corporativa para ajustar-se à 

estratégia 

Alterar a estrutura 

organizacional – rápido 

Dinâmica III - 

Negócio 

6. testar e adaptar Exercício de liderança 

estratégica 

Mudar as pessoas  

 Estabelecimento de 

organização capaz 

Adotar uma liderança 

criativa e dura 

 

 Alocação de recursos 

amplos para as atividades 

críticas da estratégi. 

Remover a resistência  

  Usar times  

  Definir a cultura futura  

  Alocar recursos 

eficientemente 

 

  Alinhar a organização do 

trabalho com o plano 

 

  Capacitar a execução  

  Selecionar, treinar e 

desenvolver para o futuro 

 

  Fixe processos centrais  

  Comunicar  

  Revisar a performance  

  Ter reconhecimento 

estratégico pelo resultado 

 

Quadro 9 - Etapas dos métodos de implementação estudados 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Kaplan e Norton (2008), Thompson e Strickland 

(2000), Fogg (1998), Marino (2005). 
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3.2.3.1 Kaplan e Norton (2008) - Balanced Scoredcard 

Um dos métodos mais conhecidos é o método Balanced Scorecard, desenvolvido por Kaplan 

e Norton (1992). O Balanced Scorecard começou a ser desenvolvido em 1990, pelo Instituto 

Nolan Norton – unidade de pesquisa da KPMG, a partir de um estudo que tinha por objetivo o 

desenvolvimento de um método de avaliação de desempenho empresarial, uma vez que se 

tinha a crença de que os método de avaliação de desempenho empresarial utilizados na época 

estavam obsoletos, já que, em geral, eram todos apoiado em indicadores contábeis e 

financeiros e isto estava prejudicando a capacidade das empresas em criar valor econômico 

para o futuro. Desse modo, foi criado o Balanced Scorecard, o qual foi organizado sobre 

quatro perspectivas, a financeira, a do cliente, a interna e a de inovação e aprendizado, 

refletindo, assim, o equilíbrio entre os objetivos de longo e curto prazo, perspectivas internas 

e externas de desempenho, entre indicadores de ocorrência e tendência e medidas financeiras 

e não financeiras (KAPLAN e NORTON, 1997).  

Ainda no sentido de aprimorar seu método, Kaplan e Norton (1992) afirmaram que a maioria 

das empresas não estava alinhando seus sistemas de medida de desempenho com as 

estratégias da organização. Essa maioria estava, de fato, concentrada em melhorar os 

resultados dos processos existentes e, na maior parte das vezes, não conseguia identificar os 

processos que eram realmente estratégicos. Assim, as empresas tinham o desafio de alinhar as 

medidas às suas estratégias e apresentavam, adicionalmente, o desafio de comunicar essas 

estratégias de maneira eficaz. Os autores perceberam que muitos executivos passaram a 

utilizar a ferramenta não somente para desenhar e comunicar a trajetória estratégica, mas para 

também gerenciá-la, ou seja, o Balanced scorecard passou de um sistema de medição para um 

sistema gerencial. A ferramenta passou não somente a ser utilizada para estratégia da 

organização, como também foi implementada em processos gerenciais importantes como 

estabelecimento de metas individuais e de equipes, alocação de recursos, remuneração, entre 

outros. O Balanced Scorecard passou, portanto, de uma simples ferramenta de avaliação de 

desempenho empresarial, para um sistema de gestão empresarial (KAPLAN e NORTON, 

1997).  

O Balanced Scorecard, além de possuir o tradicional indicador, que é o financeiro, 

complementa-se com a visão e estratégia da empresa, adicionando os pilares de processos 

internos, cliente e aprendizado e crescimento, saindo de uma visão somente de curto prazo 

para uma visão de longo prazo e vantagem competitiva. De acordo com Kaplan e Norton 
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(1997), nos processos tradicionais, as medidas financeiras e não financeiras têm como função 

dar feedback tático e controlar operações. Já no caso do Balanced Scorecard, essas medidas 

fazem parte de um sistema de informação para todos os níveis da organização. No Balanced 

Scorecard, os processos derivam hierarquicamente (top-down), sendo norteados pela missão e 

estratégia, apresentando, por conseguinte, um equilíbrio entre os medidas internas dos 

processos críticos e negócio e medidas externas voltadas para clientes e acionistas; ou seja, há 

um equilíbrio entre medidas de resultados (consequência dos esforços do passado) e medidas 

que visam determinar o futuro. Ainda de acordo com os autores, as organizações têm usado o 

Balanced Scorecard como um sistema de gestão estratégica, visando a administração da 

estratégia de longo prazo, objetivando viabilizar processos gerenciais críticos como: (i) 

esclarecer e traduzir a visão e estratégia; (ii) comunicar e associar objetivos e medidas 

estratégicas; (iii) planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas e melhorar o 

feedback e aprendizado estratégico (Figura 12).  

 

 

Figura 12 - O Balanced Scorecard como estrutura para ação estratégica 

Fonte: Kaplan e Norton (1997) 
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De acordo com Kaplan e Norton (1997), o processo gerencial de melhoria de feedback e 

aprendizado estratégico é considerado, por eles, como o mais inovador e importante processo 

do Balanced Scorecard, visto que este processo é um instrumento de aprendizagem 

organizacional em nível executivo, permitindo que os executivos monitorem e ajustem a 

estratégica sempre que necessário. Assim, os executivos podem discutir se e como os 

resultados passados foram alcançados e se permanecem viáveis as expectativas para o futuro.; 

dessa forma, o BSC não só mede as mudanças, mas as estimula, de acordo com o desempenho 

desejado.  

Na visão de Kaplan e Norton (1997), os sistemas de controle operacionais e gerenciais têm a 

finalidade de garantir que tanto gerente quanto colaboradores sigam conforme o plano 

estratégico que foi desenvolvido pelos altos executivos, dando a característica de um processo 

mais rígido, onde o objetivo é permanente. No entanto, o BSC é um processo de circuito de 

realimentação simples, em que desvios de resultados de planejamento são considerados. Em 

ambientes turbulentos, a estratégia planejada, por mais bem estruturada que tenha sido, pode 

ser inviável em circunstâncias atuais. Logo, nesse tipo de ambiente, novas oportunidades ou 

ameaças podem estar presentes e não previstas no plano. Os processos de feedback e 

aprendizado são importantes ferramentas para identificar e ajudar a traçar o melhor caminho 

em decorrência de fatores imprevisíveis. 

Em seu segundo livro, “Organização Orientada para a Estratégia”, Kaplan e Norton (2000) 

observam que existem cinco princípios gerenciais: 1. Mobilizar a mudança por meio da 

liderança executiva; 2. Traduzir a estratégia em termos operacionais; 3. Alinhar a organização 

com a estratégia; 4. Motivar para transformar a estratégia em tarefa de todos e 5. Gerenciar 

para converter a estratégia em processo contínuo. Com o passar do tempo, os cinco processos 

gerenciais proposto pelos autores foram sendo detalhados, até que, em 2008, lançaram um 

livro “A execução premium”, no qual detalham o processo gerencial e propõem um sistema 

gerencial para a integração de planejamento estratégico e execução operacional. O sistema é 

composto por seis estágios que são descritos no Quadro 10. 
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Estágio Descrição Perguntas a serem feitas 

1.Desenvolver a 

estratégia 

Gestores desenvolvem a estratégia 

utilizando as ferramentas 

Em que negócio atuamos? Por que? 

Quais são as questões-chave? Como 

competir melhor? 

2. Planejar a estratégia Planejamento da estratégia e 

desenvolvimento dos objetivos, 

indicadores, metas, iniciativas e orçamento 

Como descrevemos a estratégia? 

Como medir nosso plano? De que 

programas de ação nossa estratégia 

necessita? Como financiar nossas 

iniciativas? Quem liderará a execução 

da estratégia? 

3. Alinhar a organização Alinhamento da estratégia com as 

unidades organizacionais, com os 

empregados. Interagem a estratégia da 

empresa com as estratégias das unidades 

de negócio e cada unidade funcional.  

Como garantir que todas as unidades 

organizacionais estejam na mesma 

sintonia? Como alinhar as unidades 

de apoio com as estratégias das 

unidades de negócio e com a 

estratégia da corporação? Como 

motivar os empregados a contribuir 

para a execução da estratégia? 

4. Planejar as operações Planejamento das operações, usando 

métodos como gestão da qualidade e dos 

processos, reengenharia, custeio baseado 

em atividades etc. Alinhar as atividades de 

melhoria do processo.  

Que melhorias nos processos de 

negócios são mais críticas para a 

execução da estratégia? Como 

integrar a estratégia com os planos e 

orçamentos operacionais? 

5. Monitorar e aprender Monitorar e aprender sobre as barreiras, os 

problemas e desafios. Integra informações 

sobre operações e estratégia, por meio de 

sistema de reuniões.  

Nossas operações estão sob controle? 

Estamos executando bem a 

estratégia? 

6. Testar e adaptar Promover reuniões para analisar os 

pressupostos estratégicos e possíveis 

mudanças 

Nossa estratégia está funcionando?  

Quadro 10 - Descrição do sistema gerencial proposto por Kaplan e Norton (2008) 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Kaplan e Norton (2008). 

 

3.2.3.2 Thompson e Strickland (2000) 

Thompson e Strickland (2000) não trazem em sua obra somente a questão da implementação 

da estratégia; em seu livro Planejamento estratégico: elaboração, implementação e execução 

propõem desde a construção do plano até a execução.  

Para os autores, após as decisões estratégicas é necessário converter as estratégias em ações e 

bons resultados. Para tanto, são necessárias diversas tarefas e habilidades gerenciais. 

Thompson e Strickland (2000) afirmam que a elaboração da estratégia é uma atividade 

orientada para o mercado, enquanto que a implementação dessa estratégia é uma atividade 

focada nas operações e gira em torno do gerenciamento de pessoas e processos de negócios.  

Os autores estabelecem, então, oito grandes componentes gerenciais de implementação da 

estratégia. São eles:  
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• Estabelecimento de políticas de suporte da estratégia; 

• Instituição das melhores práticas e mecanismos para a melhoria continua; 

• Instalação de sistemas de suporte que permitam que o pessoal da empresa desempenhe 

seu papel estratégico com proficiência; 

• Atribuição de recompensas e incentivos para o alcance de metas estratégicas chave; 

• Modelação da cultura corporativa para ajustar-se à estratégia; 

• Exercício de liderança estratégica; 

• Estabelecimento de organização capaz; 

• Alocação de recursos amplos para as atividades críticas da estratégia. 

 

Apesar da proposição das oito tarefas, os autores não propõem uma sequência de passos para 

a implementação (Figura 13, constante da página seguinte).  

 

Figura 13 - Descrição dos oito grandes componentes gerenciais de implementação de estratégia de 

Thompson e Strickland (2000) 

Fonte: Thompson e Strickland (2000). 

 

 

Na visão dos autores, uma estratégia para ser bem-sucedida depende da análise da indústria e 

da competitividade, da visão e da criatividade empreendedora, ao passo que uma 

implementação, para ser bem-sucedida, depende da motivação e do trabalho por meio de 

outros e de supervisão.  

 



73 

 

 

3.2.3.3 FOGG (1998) 

Para Fogg (1998), o planejamento estratégico é road map para implantar a mudança continua 

na organização e assegurar o futuro. O plano estratégico não é um esforço de único tiro, ou 

seja, é um processo contínuo, no qual a organização precisa detectar as mudanças que 

ocorrem fora da sua organização e traduzir essas mudanças para seus programas de melhoria e 

resultado. Na visão do autor, o plano estratégico deve conter três componentes básicos: i. 

declaração de direção; ii. objetivos estratégicos e iii. questões estratégicas prioritárias.  

O sucesso do plano estratégico não depende somente do desejo da alta gerência, é preciso ter 

sucesso na sua implementação.  

Em sua obra Implementing your strategic plan, Fogg (1998) destaca que a implementação de 

sucesso de um planejamento estratégico tem 18 pontos chaves que, se bem executados, 

garantem que a organização terá um processo significativo no plano construído. O referido 

autor divide estes fatores chaves em cinco categorias: 

i. Definição da prestação de contas; 

ii. Alinhamento das ações; 

iii. Fixando a organização; 

iv. Criando um ambiente no qual as pessoas podem se sobressair; 

v. Avaliando e premiando 

Os 18 fatores para a implementação propostos pelo autor são: 

• Desenvolver um sistema de contas; 

• Tornar as questões de prioridade estratégicas em específico plano de ação mensurável; 

• Desenvolver um departamento de planejamento; 

• Negociar prestação de contas individual; 

• Alterar a estrutura organizacional – rápido 

• Mudar as pessoas; 

• Adotar uma liderança criativa e dura; 

• Remover a resistência; 
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• Usar times; 

• Definir a cultura futura; 

• Alocar recursos eficientemente; 

• Alinhar a organização do trabalho com o plano; 

• Capacitar a execução; 

• Selecionar, treinar e desenvolver para o futuro; 

• Fixe processos centrais; 

• Comunicar; 

• Revisar a performance; 

• Reconhecimento estratégico pelo resultado. 

Para Fogg (1998), durante o processo de planejamento, é preciso que a organização tenha 

habilidade para mudanças, quebrar barreiras e um foco nos resultados finais. Mesmo proposto 

18 elementos chaves, o autor não propõe uma sequência de passos, mas afirma que os 

elementos devem ser fixados ao mesmo tempo e desde a fase inicial da implementação do 

plano, pois os fatores chave se relacionam e se complementam.  

 

3.2.3.4 Marino (2005) 

Marino (2005) desenvolveu uma proposta metodológica para a gestão estratégica nas 

organizações, auxiliando-as na implementação da estratégia. Para a implementação da 

estratégia, o modelo proposto pelo autor recomenda a composição de um comitê gestor, que 

será formado pelos estrategistas da organização. Para a iniciação e a implementação, o 

modelo preconiza a composição de uma equipe de projetos, com uma coordenação específica 

para a atividade e compostas pelos executivos das diversas áreas funcionais da organização 

(Figura 14). 
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Figura 14 - Comitê gestor e equipe de projetos - Marino (2005) 

Fonte: Marino, 2005.  

Para o autor, a eficiência da implementação da estratégia é o resultado das variáveis que 

impactam os agentes, das incertezas do ambiente de negócio e do conteúdo das estratégias. 

Nesse sentido, Marino (2005) propõe mecanismos para a mitigação dos efeitos possíveis que 

estas variáveis possam ter. Esses mecanismos estão apresentados no Quadro 11, na página 

seguinte: 

Variáveis Mecanismos 

Agentes Gestão contratada, estrategistas nas decisões de controle, executivos nas 

decisões de gerenciamento e mecanismos de adaptação. 

Negócio Estrutura adequada para questões trabalhistas, informação para executivos 

dos retornos das estratégias, existência de recursos alocados no orçamento 

e estrutura adequada. 

Estratégia Benefícios para remoção de executivos, remuneração variável, incentivos 

para os executivos adquirirem o conhecimento.  

Quadro 11 - Mecanismos de mitigação dos efeitos das variáveis agente, negócio e estratégia (Marino, 

2005) 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Marino (2005). 

 

Para o autor, a implementação envolve três dinâmicas, que discutam cada uma das variáveis: 

agente, negócio e estratégia. As discussões são pautadas sobre as três variáveis em relação aos 

seus fatores críticos de sucesso. Abaixo, segue o resumo do método proposto pelo autor 

(Quadro 12).  
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Atividades Descrição/pontos de discussão 

Comitê gestor Formado pelos estrategistas da organização 

Equipe de projetos Formado por executivos internos de diversas áreas funcionários 

Dinâmica I - Agentes Discute os seguintes fatores críticos de sucesso: gestão contratada, 

estrategistas na decisão de controle, executivos na decisão de gerenciamento, 

mecanismos de adaptação 

Dinâmica II - Estratégia Discute os seguintes fatores críticos de sucesso: demanda de investimento em 

novas unidades, demanda de novos investimentos em infraestrutura, 

equipamentos e processos, necessidade de capacitação dos executivos para 

implementação da estratégia, demanda de esforços extras para implementação 

das estratégias 

Dinâmica III - Negócio Discute os seguintes fatores críticos de sucesso: exposição para 

questionamentos dos contratos trabalhistas, dúvidas em relação ao retorno da 

nova estratégia, ausência de recursos para implementação das estratégias e 

demanda de outras atividades concorrentes.  

Quadro 12 - Resumo do modelo proposto por Marino (2005) 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Marino (2005). 

 

3.2.3.5 As especificidades dos métodos estudados 

Os métodos estudados se diferem quanto as etapas e também trazem especificidades quanto 

ao foco de suas aplicações, sendo alguns métodos com foco em um determinado segmento e 

outros sendo métodos genéricos, conforme foi visto com mais detalhes anteriormente. No 

Quadro 13, foram resumidos os focos e as especificidades de cada método estudado.  

 

Método de Planejamento Estratégico Foco / Especificidade do método 

Kaplan e Norton (2008) Foco na implementação da estratégia em organizações. Trata 

de um método genérico de planejamento e também de gestão 

estratégica. Aborda a perspectiva financeira e também do 

cliente, interna e de aprendizado e inovação. Integra 

planejamento estratégico com execução operacional.  

Thompson e Strickland (2000) Método de implementação para empresas. O método não traz 

uma sequência de passos, mas sim pontos de que devem ser 

atentos na implementação do plano estratégico.  

Fogg (1998) Sua obra foca a implementação de planos estratégicos nas 

diversas organizações. O autor não traz uma sequência de 

passos ou método, mas propõe 18 elementos chaves para a 

implementação.  

Marino (2005) Trata da gestão estratégica. O autor trabalha os fatores de 

implementação da estratégia nas empresas. O foco da pesquisa 

está na implementação de estratégias em canais de distribuição 

de defensivos agrícola no Brasil. O modelo teórico não traz 

uma sequência de etapas.  

Quadro 13 - Especificidade dos métodos de planejamento estratégico estudados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018), a partir de Kaplan e Norton (2008), Thompson e Strickland 

(2000), Fogg (1998), Marino (2005).  
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3.3 Considerações sobre a implementação de planos estratégicos e um protótipo de 

método genérico 

Neste tópico serão abordados os principais pontos sobre as dificuldades para a implementação 

de planos estratégicos encontrados na literatura, bem como serãoapontados fatores de sucesso 

e ações de mitigação das dificuldades. Ainda neste tópico, será proposto um protótipo de um 

método de implementação de plano estratégico construído pelo pesquisador a partir da revisão 

de literatura, considerando os métodos de implementação estudados e as dificuldades e fatores 

de sucesso.  

3.3.1 Entendendo as dificuldades, possíveis pontos de insucesso na implementação de 

planos estratégicos e fatores de mitigação 

Como apresentado anteriormente, diversos autores levantaram dificuldades e pontos de 

atenção na implementação de planos estratégicos em diferentes organizações. Outros autores, 

por outro lado, apontaram fatores que levam um plano estratégico obter sucesso e uma 

implementação eficaz. De posse destas informações, é possível contrastar os pontos de 

dificuldades para implementação com os fatores de sucesso e obter pontos de mitigação para 

as dificuldades.  

Dessa forma, considerando-se os fatores de dificuldades de implementação de planos 

estratégicos levantados na literatura e os fatores de sucesso, foi feita uma comparação entre 

esses fatores e foi possível propor uma série de ações que possam mitigar as dificuldades. 

Assim, os executores do plano estratégico podem se antecipar às dificuldades, se prepararem 

com estas ações de mitigação de dificuldades e, consequentemente, podem ter a possibilidade 

de maior sucesso na implementação de seus planos. A sistematização dessa análise pode ser 

encontrada no Quadro 14, apresentado nas páginas seguintes. 
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Dificuldades e Pontos de Atenção Fatores de Sucesso e Mitigação 

Pontos Autores Fatores Autores 

Falta de sistemas formais para o plano Mintzberg (1994), Rodrigues et 

al. (2003) 

  

Falta de um planejamento formal O’Regan e Ghobadian (2002) Ter um plano formal (escrito) O’Regan e Ghobadian 

(2002) 

Falta de sistemas gerenciais abrangentes Hammer (2006)   

Separar a formulação da estratégia (executivos 

corporativos e planejadores) da implementação (chefes 

de divisão e gerentes) e pouca coordenação entre eles 

Mintzberg (1994), Kaplan e 

Norton (2008), Grant (2010), 

Mendenhall (s/d.) 

- Alinhas ações do plano com a estratégia da empresa; 

- Descentralizar a construção do plano, envolver 

diferentes níveis organizacionais 

- Kaplan e Norton (1997); 

- Grant (2010). 

Conflito de poder na alta administração Rodrigues et al. (2003)   

Visão e estratégias não executáveis Kaplan e Norton (1997), Forbers Realizar a descrição clara da estratégia Kaplan e Norton (2004) 

Metas e objetivos não claros, com dificuldades de 

entendimento 

Beer e Eisenstat (2000), O’Regan 

e Ghobadian (2002), Rodrigues et 

al. (2003), Forbes 

Ter objetivos simples, claros, consistentes, plausíveis, e 

de longo prazo 

Grant (2010), Bain & 

Company (2015) 

Planos que não retratavam a realidade do mercado e os 

desafios reais do dia a dia 

Mendenhall (s/d.)   

Planos que não consideram a cultura da organização Giraldi e Campomar (2005),   

Falta de entendimento comum sobre o plano entre os 

membros da diretoria e membros do grupo gestor 

Rodrigues et al. (2003) Comunicar as ações do plano de forma clara e eficiente, 

nos diferentes níveis da organização 

Zuin e Queiroz (2006) 

Falta de envolvimento direto e de suporte da diretoria Rodrigues et al. (2003), Al-Kandi, 

Asutay e Dixon (2013) 

Ter a presença de gestão contratada, com executivos 

(gestores contratados) e estrategistas (proprietário) 

Marino (2005) 

Lideranças com baixas capacidades e pouco 

envolvimento no plano 

Beer e Eisenstat (2000), 

Rodrigues et al. (2003), Forbers 

Ter uma liderança capacitada Beer e Eisenstat (2000) 

Diferentes níveis organizacionais buscando 

isoladamente seus objetivos, sem considerar os 

objetivos gerais da organização 

Anderson e Vincze (2000), Beer e 

Eisenstat (2000) 

Contar com a presença de gestão contratada, com 

executivos (gestores contratados) e estrategistas 

(proprietário) 

Marino (2005) 

Estilo do gerente sênior top-down e gerência com baixa 

capacidade 

Beer e Eisenstat (2000), Giraldi e 

Campomar (2005) 

  

Pobre coordenação por meio das funções, negócios ou 

fronteiras e desenvolvimento da linha de baixo 

Beer e Eisenstat (2000) Criar um escritório de gerenciamento da estratégia Grant (2010) 

Falta defensores do plano e comprometimento dos 

envolvidos 

Rodrigues et al. (2003), Forbes - Ter a participação e o comprometimento dos 

envolvidos no plano; 

- Identificar anti planejadores 

- Zuin e Queiroz (2006); 

- Giraldi e Campomar 

(2005) 

Déficit na capacidade dos colaboradores O’Regan e Ghobadian (2002), 

Giraldi e Campomar (2005), 

Contar com colaboradores com as habilidades 

necessárias para as tarefas designadas 

Grant (2010) 

Estratégias não associadas às metas de departamentos, 

equipes e indivíduos 

Kaplan e Norton (1997) Criar um sistema de metas, incentivos e acompanhar o 

desempenho individual dos colaboradores 

Grant (2010) 
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Resistência à mudança David (2002), Forbes   

Falta de processos Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013)   

Não ter capacidade nos processos operacionais e 

recursos 

Mintzberg (1994), Forbes - Estabelecer estruturas organizacionais de suporte a 

implementação do plano; 

- Analisar os recursos da organização. 

- David (2002), Hammer 

(2006), Bain & Company 

(2015); 

- Grant (2010) 

Estratégias não associadas à alocação de recursos a 

longo e curto prazos 

Kaplan e Norton (1997)   

Falta de planejamento e coordenação da implementação O’Regan e Ghobadian (2002) - Ter um programa, políticas e plano de implementação; 

- Criar um escritório de gerenciamento da estratégia/ 

- Ter a mensuração das ações 

- Bain & Company (2015); 

- Grant (2010); 

- Kaplan e Norton (2004), 

Mendenhall (s/d.) 

Deficiência na comunicação nos diferentes níveis Beer e Eisenstat (2000), O’Regan 

e Ghobadian (2002), Rodrigues et 

al. (2003), Giraldi e Campomar 

(2005), Mendenhall (s/d.) 

Comunicar as ações do plano de forma clara e eficiente, 

nos diferentes níveis da organização 

Zuin e Queiroz (2006) 

Falta de prioridade e administração do tempo, foco e 

dedicação ao plano 

Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013), 

Forbes 

- Dividir dos trabalhos em times e times guiado por 

líderes; 

- Contar com a participação e comprometimento dos 

envolvidos no plano 

- Beer e Eisenstat (2000) 

Planos não flexíveis, que não tem atenção as mudanças 

do ambiente e crises 

Mintzberg (1994), O’Regan e 

Ghobadian (2002), Forbes 

Realizar monitoramento e acompanhamento da 

implementação 

Bain & Company (2015) 

Não acompanhamento do ambiente externo a 

organização (ameaças e oportunidades) e não antecipar 

ações 

O’Regan e Ghobadian (2002), 

Forbes 

- Realizar a avaliação constante das oportunidades e 

ameaças e ter capacidade de resposta as mudanças; 

- Ter salvaguardas contratuais para mudanças 

investimentos e incertezas do ambiente de negócio 

- Giraldi e Campomar 

(2005), Bain & Company 

(2015); 

- Marino (2005) 

Fatores externos incontroláveis O’Regan e Ghobadian (2002) - Realizar a avaliação constante das oportunidades e 

ameaças e ter capacidade de resposta as mudanças; 

- Ter salvaguardas contratuais para mudanças 

investimentos e incertezas do ambiente de negócio 

Giraldi e Campomar 

(2005), Bain & Company 

(2015); 

- Marino (2005). 

Falta de feedback tático e estratégico Kaplan e Norton (1997) Realizar feedback de acompanhamento Mendenhall (s/d.) 

Não utilização do plano ou utilizá-lo para outros fins 

como, exercer controle e fiscalização sobre pessoas 

Mendenhall (s/d.), Forbes   

Quadro 14 – Principais falhas e dificuldades na implementação de planos apontadas na literatura acadêmica 
Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Mintzberg (1994), Kaplan e Norton (1997), Anderson e Vincze (2000), Beer e Eisenstat (2000), David (2002), O’Regan e 

Ghobadian (2002), Rodrigues et al. (2003), Kaplan e Norton (2004), Giraldi e Campomar (2005), Marino (2005), Hammer (2006), Zuin e Queiroz (2006), Kaplan e Norton 

(2008), Grant (2010), Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013), Bain & Company (2015), Mendenhall (s/d.) e Forbers.  
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Essa análise promoverá subsídios para a construção do método, uma vez que é possível retirar 

etapas ou ações de um método a partir das mitigações de dificuldades. Alguns fatores de 

mitigação não foram encontrados na literatura sobre implementação de planos estratégicos.  

 

3.3.2 Seleção de etapas dos métodos de implementação existentes na literatura 

A partir da revisão de literatura, na qual foram estudados alguns métodos de implementação 

de planos estratégicos, foi possível apontar algumas etapas em comum entre os métodos ou 

pontos que os respectivos autores trazem como fatores críticos de sucesso para uma 

implementação bem-sucedida de um plano estratégico. Essas etapas e fatores críticos estão 

sintetizados no Quadro 15. 

Ações propostas Autores 

Desenvolver um plano formal Kaplan e Norton (2008) 

Traduzir o plano para torna-lo claro, descrevendo objetivos, 

indicadores, metas, simples e plausíveis 

Kaplan e Norton (2008) 

Estabelecer metas e objetivos individuais Fogg (1998) 

Planejar a implementação, as operações e estabelecer políticas de 

suporte da estratégia 

Kaplan e Norton (2008), 

Thompson e Strickland (2000), 

Fogg (1998) 

Instalar um sistema de suporte e fixação de processos centrais Thompson e Strickland (2000), 

Fogg (1998) 

Criar um Comitê Gestor do Plano Marino (2005) 

Desenvolver um departamento de planejamento Fogg (1998) 

Alocar recursos para as atividades  Thompson e Strickland (2000), 

Fogg (1998) 

Modelar e definir a cultura corporativa futura para ajusta-se a 

estratégia 

Thompson e Strickland (2000), 

Fogg (1998) 

Alterar a estrutura organizacional se necessário Fogg (1998) 

Alinhar a organização e comunicar o plano Kaplan e Norton (2008), Fogg 

(1998) 

Montar equipe de projetos e alinhar as atividades entre os times Marino (2005), Fogg (1998) 

Adotar uma liderança estratégica, criativa e dura Thompson e Strickland (2000), 

Fogg (1998) 

Priorizar ações de cada projeto Fogg (1998) 

Capacitar os times de execução Fogg (1998) 

Atribuir recompensas e incentivos para o alcance de metas 

estratégicas chave 

Thompson e Strickland (2000), 

Fogg (1998) 

Remover a resistência e mudar as pessoas Fogg (1998) 

Detectar as mudanças do ambiente Fogg (1998) 

Buscar ou desenvolver novos talentos: selecionar, treinar e 

desenvolver para o futuro; 

Fogg (1998) 

Realizar o monitoramento da implementação Kaplan e Norton (2008) 

Revisar a performance Fogg (1998) 

Testar e adaptar Kaplan e Norton (2008) 

Dar f feedback e aprendizado (processo continuo) Kaplan e Norton (2008), Fogg 

(1998) 

Quadro 15 – Principais ações dos métodos de implementação estudados 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Kaplan e Norton (2008), Thompson e Strickland 

(2000), Fogg (1998), Marino (2005). 
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Assim como no tópico anterior, a partir da análise dos métodos estudados é possível ter 

subsídios para proposição de etapas em um método genérico de implementação de planos 

estratégicos.  

 

 

3.3.3 Protótipo de método genérico para implementação de planos estratégicos a partir 

da revisão de literatura sobre planejamento estratégico 

A partir da revisão de literatura sobre implementação de planos estratégicos, momento em que 

foram analisados os principais fatores de dificuldade na implementação, os fatores de sucesso 

e alguns métodos de implementação, é possível esboçar um protótipo de método genérico 

para implementação de planos estratégicos. 

O protótipo de método apresentado foi primeiramente construído a partir da análise dos 

fatores de sucesso para implementação de plano encontrados na literatura, no qual os fatores 

de sucesso foram traduzidos em uma sequência de passos e ações.  

Analisando as dificuldades encontradas na literatura, também foram pensados passos e ações 

importantes para que as dificuldades encontradas fossem mitigadas, dessa forma, as ações de 

mitigação também foram transformadas em passos e adicionadas a etapa anterior.  

Ao estudar os métodos de implementação de planos estratégicos encontrados na literatura foi 

realizada uma análise comparativa entre suas etapas propostas e apresentadas sugestões para 

adicionar essas etapas à sequência de passos proposta para criação de um método.  

No Quadro 16, apresenta-se a ilustração de um primeiro esboço do método de planejamento 

estratégico, identificando a partir de qual literatura os passos foram propostos.  
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Ações Autores 

1 
Formalizar o processo de construção do plano estratégico e ter 

um plano estratégico formal 

Mintzberg (1994), O’Regan e 

Ghobadian (2002), Rodrigues et al. 

(2003), Kaplan e Norton (2008) 

2 

Construir o plano envolvendo os diferentes níveis 

organizacionais, incluindo os formuladores da estratégia 

(executivos corporativos e planejadores) e os implementadores 

do plano (chefes de divisão e gerentes) 

Mintzberg (1994), Kaplan e Norton 

(1997), Kaplan e Norton (2008), Grant 

(2010), Mendenhall (s/d.), Grant 

(2010). 

3 
Checar se o plano estratégico está alinhado com as estratégias 

centrais da empresa e a cultura da organização 

Kaplan e Norton (1997); Giraldi e 

Campomar (2005) 

4 
Alinhar o plano estratégico com a alta administração e 

gerenciar possíveis conflitos 

Mintzberg (1994), Rodrigues et al. 

(2003 Kaplan e Norton (2008), Grant 

(2010) 

5 
Descrever as estratégias de forma clara e estratégias que sejam 

executáveis 

Kaplan e Norton (1997), Kaplan e 

Norton (2004), Forbers 

6 
Propor objetivos claros, simples, consistentes, de longo prazo e 

plausíveis 

Beer e Eisenstat (2000), O’Regan e 

Ghobadian (2002), Rodrigues et al. 

(2003), Kaplan e Norton (2008), 

Forbes, Grant (2010), Bain & 

Company (2015) 

7 
Alinhar na construção do plano os objetivos dos diferentes 

níveis organizacionais para evitar busca isolada 

Anderson e Vincze (2000), Beer e 

Eisenstat (2000) 

 

8 
Envolver diretamente a diretoria e as lideranças na 

implementação do plano, bem como no suporte para tal 

Beer e Eisenstat (2000), Rodrigues et 

al. (2003), Al-Kandi, Asutay e Dixon 

(2013), Forbers 

 

9 
Prover a gestão profissionalizada, com gestor executivo 

contratado 

Marino (2005) 

 

10 
Capacitar as lideranças, diretoria e gerência e evitar o estilo 

top-down para implementação 

Beer e Eisenstat (2000), Rodrigues et 

al. (2003), Giraldi e Campomar 

(2005), Forbers, 

11 
Capacitar os colaboradores para que eles possuam as 

habilidades necessárias para implementar as ações do plano 

Fogg (1998), O’Regan e Ghobadian 

(2002), Giraldi e Campomar (2005), 

Grant (2010), 

12 

Avaliar novos talentos: selecionar, treinar e desenvolver para o 

futuro  

 

Fogg (1998) 

13 
Comunicar as ações do plano de forma clara e eficiente, nos 

diferentes níveis da organização 

Fogg (1998), Eisenstat (2000), Beer e 

O’Regan e Ghobadian (2002), 

Rodrigues et al. (2003), Giraldi e 

Campomar (2005), Zuin e Queiroz 

(2006), Mendenhall (s/d.), Kaplan e 

Norton (2008) 

14 Desenvolver um escritório de gestão do plano estratégico  
Fogg (1998), Marino (2005), Grant 

(2010) 

15 Trabalhar a resistência à mudança de toda a organização David (2002), Forbes 

16 
Desenvolver um sistema ou processos para a implementação do 

plano 

Mintzberg (1994), Rodrigues et al. 

(2003), Al-Kandi, Asutay e Dixon 

(2013) 

17 
Planejar a implementação, as operações e estabelecer políticas 

de suporte da estratégia 

Fogg (1998), Thompson e Strickland 

(2000), Kaplan e Norton (2008) 

  Continua 
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 Continuação  

18 
Desenvolver estruturas organizacionais de suporte à 

implementação do plano  

Fogg (1998), Thompson e Strickland 

(2000), David (2002), Hammer (2006), 

Bain & Company (2015) 

19 
Desenvolver uma política de implementação do plano 

estratégico, mensurando e coordenando as ações 

O’Regan e Ghobadian (2002), Kaplan 

e Norton (2004), Bain & Company 

(2015); Grant (2010); Mendenhall 

(s/d.) 

20 
Avaliar os recursos e capacidades da organização para a 

implementação do plano 

Mintzberg (1994), Grant (2010), 

Forbes, 

21 
Alterar a estrutura organizacional se necessário e modelar e 

definir a cultura corporativa futura para ajusta-se a estratégia 

Fogg (1998), Thompson e Strickland 

(2000)  

 

22 
Alocar recursos de curto, médio e longo prazo para 

implementação do plano estratégico 

Kaplan e Norton (1997), Fogg (1998), 

Thompson e Strickland (2000),  

 

23 

Motivar, engajar e cobrar comprometimento com os envolvidos 

com o plano estratégico, evitando os anti-planejadores, e a falta 

de defensores 

Fogg (1998), Beer e Eisenstat (2000), 

Rodrigues et al. (2003), Giraldi e 

Campomar (2005), Zuin e Queiroz 

(2006), Forbes 

24 
Desenvolver metas individuais, atreladas a implementação do 

plano 
Kaplan e Norton (1997), Grant (2010), 

25 
Atribuir recompensas e incentivos individuais para o alcance de 

metas estratégicas chave 

Fogg (1998), Kaplan e Norton (1997), 

Thompson e Strickland (2000), Grant 

(2010) 

26 
Dividir os trabalhos em times, guiados por líderes, montando 

equipe de projetos e alinhando as atividades entre os times  

Fogg (1998), Beer e Eisenstat (2000), 

Marino (2005) 

 

27 
Priorizar e definir a dedicação dos colaboradores na 

implementação do plano 

Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013), 

Forbes 

28 Priorizar ações de cada projeto Fogg (1998) 

29 

Revisar constantemente o plano, visando atender as mudanças 

do ambiente, bem como torná-lo flexível e antecipar ações, 

propondo capacidade de resposta e salvaguardas contratuais 

Mintzberg (1994), Fogg (1998), 

O’Regan e Ghobadian (2002), Marino 

(2005), Forbes, Giraldi e Campomar 

(2005), Bain & Company (2015) 

30 Monitorar e acompanhar a implementação do plano 
Kaplan e Norton (2008), Bain & 

Company (2015) 

31 Revisar a performance Fogg (1998) 

32 Fornecer feedback tático e estratégico  

Kaplan e Norton (1997), Fogg (1998), 

Kaplan e Norton (2008), Mendenhall 

(s/d.), Forbes 

Quadro 16 – Protótipo do método com base na literatura sobre planejamento estratégico 

Fonte: elaborado pelo autor (2018).  

É importante frisar que esse método inicial apresentado é um primeiro esboço para a 

construção do método final. Ele ainda será refinado a partir das etapas seguintes, nas quais 

serão consideradas as características das associações e as contribuições dos casos.  
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4 ASSOCIAÇÕES DE INTERESSE PRIVADO (AIPS) 

Este capítulo trata sobre as Associações de Interesse Privado (AIPs), expondo a definição, as 

principais características, os tipos, as funções e benefícios, os conflitos e dificuldades 

enfrentadas, a atuação das AIPs no agronegócio e fatores relacionados com a implementação 

de planos estratégicos.  

Ao longo de seu processo histórico, o ser humano utilizou da ação coordenada de grupos por 

afinidades como meio de obter sucesso. Se na era remota essa organização promovia a 

segurança individual em relação à natureza, na era contemporânea à própria sobrevivência 

ainda se mantém como elemento central, entretanto, os benefícios percebidos se caracterizam 

diferentes. Se no passado o coletivo suprimia o individual, atualmente o individual se serve do 

coletivo como mecanismo de conquista de algum objetivo previamente planejado. Essa forma 

de organização igualmente se apresenta no universo corporativo. No mundo dos negócios, a 

competitividade globalizada ampliou a incerteza, ocasionando o surgimento de novas formas 

de organização de entidades, como organizações não governamentais (ONGs), cooperativas, 

associações de classe, pools de compra, dentre outras.  

Na academia, as discussões sobre a formação de grupos de interesse e suas características e 

funções não são recentes. Autores como Olson (1971), Moe (1980), Streeck e Schmitter 

(1985) e Hardin (1994), já abordavam o tema há mais de 40 anos. Apesar de não serem 

recentes as discussões sobre grupos de interesse, pouco se encontra na literatura discussões 

sobre a ótica da gestão, principalmente quando se trata de Associações de Interesse Privado, 

as quais são alvo desta pesquisa. Algumas discussões sobre as funções, eficiência e gestão das 

APIs são encontradas nos trabalhos de Nassar (2001), Nassar e Zylbersztajn (2004) e 

Conejero (2011). 

Cabe, inicialmente, definir o que é uma AIP. Para isso, o pesquisador acredita ser importante 

trazer uma definição sobre a ótica jurídica, ou seja, a definição do que uma é AIP para a 

legislação brasileira. Antes de definir o que é uma AIP, é preciso entender como a legislação 

defini as sociedades e as pessoas jurídicas. 

O Código Civil Brasileiro, de 2002 traz, no Artigo 44, a tipificação das pessoas jurídicas de 

direito privado, sendo elas, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações 

religiosas e os partidos políticos (Figura 15). No parágrafo único do Artigo 44, o Código Civil 
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ressalta que às associações, aplica-se, subsidiariamente, as disposições concernentes às 

sociedades. 

 
Figura 15 – Estrutura societária brasileira 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir do Código Civil Brasileiro de 2002 (BRASIL, 2008).  

Como ressaltado, as associações são pessoas jurídicas de interesse privado, porém que se 

submetem as disposições referentes as sociedades, isto é, sua forma de funcionamento e 

regras, são semelhantes às sociedades. Desta forma, cabe entender o que são as sociedades.  

De acordo com o Código Civil Brasileiro de 2002, Título II, Capítulo Único, Artigo 981 

(BRASIL, 2008, p. 253), “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se 

obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a 

partilha, entre si, dos resultados”, ou seja, uma sociedade é uma reunião de pessoas, com 

interesses comuns e que contribuem entre si.  

Existem dois tipos principais de sociedade: as sociedades empresariais e as sociedades 

simples, ou não empresariais. De acordo com o Artigo 966, do Código Civil Brasileiro de 

2002 (BRASIL, 2008, p. 251): “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. 

Portanto, uma sociedade empresária, tem como objetivo a realização da atividade econômica. 

O Código Civil de 2002 ainda traz alguns tipos de sociedades empresárias, são elas: sociedade 

anônima, sociedade em conta e participação, sociedade limitada, sociedade em comandita 

simples, sociedade em nome coletivo e sociedades coligadas.  

As sociedades simples são aquelas que não exercem as atividades empresárias, sendo também 

chamada de sociedade não empresária. As sociedades simples ou não empresárias, podem ser: 

cooperativa, sociedade limitada, sociedade de comandita simples, sociedade em nome 
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coletivo, associações e oscip. Alguns tipos de sociedade simples, possuem normas próprias, 

como o caso das cooperativas.  

As cooperativas são regidas pela Lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971, a qual definiu: 

 Cooperativa é uma associação de, no mínimo, 20 (vinte) pessoas com interesses 

comuns, economicamente organizada de forma democrática, isto é, contando com a 

participação livre de todos e respeitando direitos e deveres de cada um de seus 

cooperados, aos quais presta serviços, sem fins lucrativos.(BRASIL, 1971, s/p.). 

Contudo, a partir de 11 de janeiro de 2003, por força do Código Civil Brasileiro de 2002, 

artigo 1.094, p. 271, não há mais número mínimo de associados fixado em lei. O artigo 3º, da 

Lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971, ainda traz que “Celebram contrato de sociedade 

cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para 

o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro”. 

(BRASIL, 1971, s/p.). 

A definição de associação é encontrada no Código Civil Brasileiro, no artigo 53, s/p., que traz 

que “Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos” (BRASIL, 2008, p. 151), ou seja, as associações, são sociedade simples, as quais 

não possuem fins econômicos. No parágrafo único do artigo 44, do Código Civil Brasileiro de 

2002, ressalta que para as associações, aplica-se, subsidiariamente, as disposições 

concernentes às sociedades.  

As associações são tratadas no Código Civil Brasileiro de 2002, do artigo 53 ao artigo 61. De 

maneira geral, uma associação deverá conter: denominação, os fins, a sede, os requisitos para 

a admissão, demissão e exclusão dos associados, os direitos e deveres dos associados, as 

fontes de recursos para sua manutenção, o modo de constituição e funcionamento dos órgãos 

deliberativos, as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução, a 

forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Além disso, todos os 

associados possuem direitos iguais, intransferível e não podendo ser impedido de exercer seus 

direitos ou funções legitimamente conferidos e impedidos. (BRASIL, 2008). 

As associações não podem ter como fins a busca pelo lucro, nem a distribuição de eventual 

lucro. Ainda não pode ter interesses difusos e tem como fins, a busca pela representatividade. 

Portanto, uma associação é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, 

regido pelas regras da sociedade simples ou não empresariais, assim, é considerada uma 

associação de interesse privado.  
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Uma cooperativa, como apresentado no parágrafo anterior, é também uma pessoa jurídica de 

direito privado, sendo classificada como sociedade não empresarial, sem fins lucrativos, mas 

onde pode haver distribuição de lucros, e que possuem diretrizes específicas para seu negócio. 

Neste sentido, cooperativa pode ser uma AIP, mas uma AIP não pode ser uma cooperativa, 

exclusivamente pela distribuição de lucros.  

Dessa forma, esta tese traz o caso de uma cooperativa, já que ela pode ser considerada uma 

AIP. É importante destacar que o caso foi incluído apenas para busca de insights em relação 

aos métodos de implementação de planos estratégicos, dificuldades e pontos de sucesso, uma 

vez que tanto as associações quanto as cooperativas têm como fins a busca pelo bem coletivo. 

Cabe ressaltar que não serão abordados nesta tese a ótica do cooperativismo, sendo o foco, a 

visão das associações, sob a ótica da gestão, seus benefícios e particularidades. 

Os próximos tópicos serão destinados às associações de interesse privado, suas principais 

características, os tipos, as funções e benefícios, os conflitos e dificuldades enfrentadas, a 

atuação das AIPs no agronegócio e fatores relacionados com a implementação de planos 

estratégicos. 

 

4.1 Tipos e organizações 

Segundo Neves et al. (2005), muitas empresas no Brasil então se unindo para aumentar sua 

força perante os concorrentes e sua competitividade, além de estimular o consumo, diminuir 

assimetria de informações e conquistar novos mercados e consumidores, aumentando, assim, 

o número de organizações setoriais, sejam elas horizontais e/ou verticais.  

Conforme destaca Hardin (1994), os indivíduos naturalmente se agrupam com outros 

indivíduos com os quais se identificam. Estes indivíduos possuem interesses individuais, mas 

veem no grupo uma oportunidade de ganhar força, além de estar em um ambiente 

relativamente seguro e estável. Dessa forma, o autor aponta a existência de três tipos de 

interações sociais que envolvem grupos de indivíduos: 

i. Interações de Conflito: quando somente uma das partes terá ganhos e a outra perderá; 

ii. Interação de Coordenação: somente uma das partes ganha; 

iii. Interação de cooperação: ambas as partes ganham. Trata-se de uma relação de troca, 

na qual as duas partes buscam maximizar seus benefícios. 
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Streeck e Schmitter (1985) destacam que as sociedades podem se organizar de quatro formas 

distintas. A primeira forma baseia-se na solidariedade não premeditada, sendo a organização 

espontânea, levando à formação étnicas, comunidades locais e regionais, entre outras. Uma 

segunda forma é uma organização antagônica a primeira, onde ocorre via mercado pela 

competição entre agentes. A terceira forma refere-se controle hierárquico, exercido pelo poder 

coordenador do Estado, não sendo uma organização espontânea. A quarta e última forma trata 

das associações, constituídas via necessidade dos agentes, porém com a característica de 

possuir baixo poder hierárquico e necessidade de ação voluntaria dos membros. Este quarto 

tipo de organização definido por Streeck e Schmitter (1985) é o alvo deste estudo.  

Conejero (2011) traz, em sua pesquisa, a classificação das associações de interesse privado 

que está baseada em uma complementação realizada por Saes (2000) sobre a tipologia 

apresentada por Olson (1999). As associações de interesse privado podem ser classificadas 

em: associações de cooperação espontânea ou induzida, organizações de adesão voluntaria ou 

compulsória, grupos grandes ou grupos pequenos, grupos privilegiados, intermediários e 

latentes e organizações horizontais e verticais e transversais. Cabe agora descrever 

sucintamente esses tipos de grupos: 

I. Associações de cooperação espontânea ou induzida: a cooperação pode ser de maneira 

natural, quando os indivíduos cooperam naturalmente entre si ou, de forma induzida, 

que é quando os membros são obrigados a cooperar ou são criados mecanismos para 

incentivar a cooperação.  

II. Organizações de adesão voluntária ou compulsória: nas organizações voluntárias, os 

indivíduos escolhem associar-se a ela, enquanto que, nas compulsórias, a associação é 

imposta.  

III. Grupos grandes ou grupos pequenos: a classificação está relacionada à quantidade de 

membros que a organização possui. Organizações pequenas exigem uma maior 

participação dos membros, enquanto nas grandes a ausência de colaboração não é 

sentida.  

IV. Grupos privilegiados, intermediários e latentes: esta é uma tipologia apresentada por 

Olson (1999). Nos grupos privilegiados, alguns membros têm incentivos para prover 

bens coletivos ao resto do grupo, mesmo que de maneira isolada. Já nos grupos 

intermediários não há incentivos para promover o bem coletivo por conta própria, mas 
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não se tem a percepção da ajuda dos demais membros, enquanto que, nos grupos 

latentes, os membros são incentivados por somente um bem seletivo.  

V. Organizações horizontais e verticais e transversais: as organizações horizontais 

ocorrem entre organizações de mesmo setor produtivo ou segmento, as quais buscam 

um maior controle do ambiente externo e minimização dos riscos. As organizações 

verticais são compostas por organizações de segmento de uma cadeia, a fim de 

controlar possíveis saídas comerciais e recursos de produção. Por fim, as organizações 

transversais são compostas por organizações que cruzam diversos setores e segmentos.  

Nesse sentido, as AIPs do agronegócio se encaixam nas definições de Streeck e Schmitter 

(1985) e Hardin (1994), pois são associações espontâneas, formada via necessidade dos 

agentes, de ação voluntária dos membros, sendo uma interação de cooperação, onde todas as 

partes buscam maximizar seus benefícios. Seguindo a classificação de Conejero (2011), Saes 

(2000) e Olson (1999), foram estudadas nesta pesquisa as associações de interesse privado do 

agronegócio que se classificam como associações espontâneas, de adesão voluntarias, sendo 

grupos grandes, grupos latentes e organizações horizontais.  

 

 

4.2 Funções e os benefícios 

Para as diferentes entidades, os benefícios esperados das ações coletivas são diferentes. Para o 

Estado, as ações coletivas visam maximizar o bem-estar social. Para empresas privadas, o 

objetivo é maximizar o retorno aos acionistas. Para ONGs (organizações não 

governamentais), associações de interesse, fundações e filantropia, o benefício esperado pelas 

ações coletivas é a produção de um bem ou um benefício que um indivíduo sozinho não 

conseguiria produzir, havendo a necessidade de cooperação entre os membros (NASSAR, 

2001). 

No século XX, os grupos de interesse privados não eram muito bem vistos, tinha-se a imagem 

de grupos que impediam o desenvolvimento do livre mercado, associações ligadas a cartéis e 

a defesa de interesses coorporativos (STREECK E SCHMITTER, 1985). Todavia, não era 

esse o papel de tais organizações; de fato, elasprocuravam gerar benefícios coletivos e, em 

alguns momentos, até exerciam o papel que deveria ser do Estado. 
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Segundo Nassar (2001), a partir dos anos 1980, após o Brasil vivenciar mudanças 

institucionais, como a abertura econômica e a reformulação do papel do Estado, houve 

algumas mudanças nas funções das Associações de Interesse Privado (AIPs), às quais o 

objetivo inicial já não mais se aplicava. Antes, as AIPs tinham como objetivo fazer a 

interlocução entre empresas (setor privado) e o Governo, negociando interesses corporativos 

nos âmbitos do executivo e do legislativo. No entanto, no presente, somente este objetivo para 

uma AIP já não a torna atrativa, é preciso que elas se reformulem em termos de missão, 

estratégia e formas de gestão.  

As AIPs, ainda segundo Nassar (2001), são importantes porque ajudam na determinação de 

recursos privados e públicos, uma vez que são formuladoras de políticas perante o Estado e 

oferecem serviços às empresas que não poderiam acessar no mercado.  

Em um ambiente de crises, o associativismo e cooperativismo mostram-se um caminho cada 

vez mais importante para o fortalecimento dos membros do sistema agroindustrial. Dentro do 

associativismo, as associações de interesse privado (AIPs) apresentam como principal função 

a geração de bens coletivos na forma de serviços para as empresas associadas ou ações 

políticas. Os incentivos econômicos oferecidos pelas AIPs para manter e atrair seus 

associados são os benefícios coletivos (NASSAR E ZYLBERSZTAJAN, 2004).  

As AIPs possuem diversas funções, tanto funções organizacionais, geração de benefícios 

coletivos, como também funções econômicas. Olson (1999) apontava que o propósito dos 

grupos era realizar a promoção dos interesses comuns de seus membros. Nassar (2001) 

definiu em seu trabalho sete funções econômicas das AIPs, são elas: 

• Gerar bens coletivos e de clube; 

• Atuar no papel de coordenação horizontal e vertical das empresas; 

• Atuar como grupo de pressão junto ao Estado e outros agentes econômicos, visando 

trazer benefícios aos associados; 

• Prestar serviços (incentivos seletivos); 

• Trazer ganhos de escala; 

• Diminuir custos de transação para as empresas; 

• Solucionar conflitos. 

Segundo Nassar e Zylbersztajn (2004), a estrutura das AIPS deve refletir dois fatores: além 

dos incentivos econômicos, deve refletir também a necessidade de acomodação dos interesses 

das diferentes organizações membros. Nesse contexto, a atuação das associações de interesse 
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privado (AIPs) ganha um importante papel. As AIPs podem ser compreendidas como um 

campo para ações coletivas, podendo gerar, assim, maior competitividade para seus membros 

(BARRA, OLIVEIRA E MACHADO, 2007). 

De acordo com o União Europeia (1997), a importância das associações na comunidade é 

crescente. As associações desempenham um importante papel na geração de emprego e no 

âmbito social. Ainda de acordo com o documento apresentado pelo grupo, as associações 

apresentam as seguintes características: i. Apresentam certo grau de existência formal ou 

institucional; ii. Não possuem fins exclusivamente lucrativos, podendo ter outras finalidades; 

iii. São independentes, têm sua própria gestão; iv. A gestão não possui interesse, ou seja, não 

são atendidos a somente interesse do gestor, mas sim o interesse coletivo; v. Têm impactos na 

vida pública, contribuindo para o bem público.  

Para a União Europeia (1997), embora as associações em sua maioria sejam pequenas, elas 

geram um conjunto grande de ativos, que mobilizam amplo recursos humanos. Muitas, ainda, 

desenvolvem a atividade econômica, trazendo contribuição considerável para a economia. Na 

Alemanha, França, Reino Unido e Itália, por exemplo, o setor era responsável por cerca de 

2% a 4% de todo emprego e 5% a 10% do emprego total em serviços. O associativismo na 

Europa contribui não somente para a geração de emprego, como também para a melhoria da 

qualidade de vida e para o crescimento econômico.  

Ainda de acordo com a União Europeia (1997), as associações possuem importância social e 

política. Na importância social, segundo a União, acredita-se que cerca de um terço da 

população esteja ligada a associações no bloco. Muitos serviços públicos oferecidos no bloco 

surgiram de associações, como educação, saúde, serviços sociais, preservação de patrimônio 

cultural, do meio ambiente, entre outros. As associações ainda têm um importante papel nas 

evoluções tecnológicas e na divulgação de ideias cientificas. Para o bloco, as associações 

atuam no desenvolvimento social, contribuindo para o bem-estar e para a integração da 

sociedade.  

No campo da importância política, as contribuições das associações estão em duas áreas: na 

cidadania e na democracia. Na área da cidadania, as associações inserem pessoas na 

sociedade. Muitas pessoas, ao pertencerem a uma associação, exprimem seus sentimentos de 

cidadania e preocupação com a bem coletivo e com a sociedade em geral. No que tange à área 

da democracia, as contribuições das associações em relação ao aumento da cidadania e da 
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solidariedade são fundamentais para ganhos para essa forma de governo. Uma associação bem 

desenvolvida e ativa é um sinal de que a democracia está madura, pois se apresenta como uma 

experiência democrática pura. Além do nível democrático da sociedade, as associações 

também contribuem no sentido de defender interesses no poder público, intermediando os 

interesses da sociedade nos governos. Nessa mesma linha, o Parlamento Europeu depende de 

um grande número de associações para se informar sobre diversos assuntos e setores, bem 

como para buscar opinião pública.  

Nassar (2001) observa que há somente duas condições em que uma AIP não pode emergir, 

não tendo função. Uma condição é quando o Estado é capaz de prover todas as demandas das 

organizações, e a segunda condição é quando as empresas e organizações cumprem os três 

papeis.  

Olson (1999) afirma que para uma associação existir e se manter é necessário que os 

benefícios que ela gere para seus associados seja maior que o seu custo de criação e 

manutenção. Ainda segundo o autor, os grupos tendem a sobreviver na presença de incentivos 

seletivos. Castro, Neves e Scare (2015), compartilhando da visão de Olson (1999), afirmam 

que um indicativo para eficiência das associações é a oferta de benefícios seletivos e sua alta 

demanda, apontando que as associações evoluíram na oferta dos benefícios seletivos, ficando 

estes benefícios claramente identificáveis e muitos alocados na forma de serviços.  

 

4.3 Conflitos e dificuldades 

Assim como outros tipos de organizações, as associações de interesse privado também 

enfrentam conflitos e dificuldades. Alguns dos conflitos e dificuldades são comuns entre as 

organizações; contudo, devido a sua natureza e características, as AIPs possuem conflitos e 

dificuldades específicas.  

Apesar de visarem as ações coletivas e benefícios coletivos, as associações de interesse 

privado podem enfrentar alguns conflitos internos. Nassar (2001) acredita que os conflitos 

podem se dar em três níveis: entre os membros, entre os membros e a gerência/diretoria e 

entre os grupos de interesses. Quando o conflito ocorre entre os membros, principalmente 

entre associações horizontais, para serem administrados dependem do desenvolvimento de 

mecanismos de compensação entre os membros. Zylbersztajn (1995) classifica as ações que 

levam a estes conflitos em três tipos: (i) ações que beneficiam a todos os participantes (este 
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tipo de ação não gera conflito), (ii) ações que beneficiam parte do grupo, mas não interferem 

nos demais (levam a conflitos em graus menores, uma vez que não prejudicam outros 

membros) e (iii) ações que beneficiam parte do grupo em detrimento da outra parte (alto grau 

de conflito).  

O autor desta pesquisa acredita que tais conflitos possam também interferir diretamente na 

confecção e implementação do plano estratégico, uma vez que o plano pode sofrer boicote por 

alguns atores que se sintam prejudicados ou não beneficiados. Quando o conflito se dá entre 

membros e gerência/diretoria leva-se a um típico problema de agente/principal. Já quando o 

conflito acontece entre os grupos de interesse pode ocorrer a competição e disputa por 

membros, o que pode gerar dificuldades de transações. Este nível de conflito acorre com 

frequência entre associações horizontais e associações transversais.  

Complementando Nassar (2001), Conejero (2011) afirma que, para a sobrevivência, uma 

AIPs deve entregar aos seus associados benefícios individuais superiores aos custos de 

afiliação e, para evitar conflitos, custos de agência2 e conflitos internos, é necessário que a 

AIP apresente uma estrutura de governança adequada e divida os benefícios de maneira 

seletiva por grupos estratégicos. Assim, as AIPs devem possuir um sistema de inteligência 

competitivo, com o qual analisam o ambiente de negócio e sua situação interna, buscando a 

satisfação dos seus associados. Ainda para Conejero (2011), são precisos incentivos seletivos 

por grupos estratégicos, em casos de grupos grandes e heterogêneos, além de uma estrutura de 

governança adequada.  

Pode-se traçar aqui um paralelo com esporte, no caso, os esportes coletivos. As organizações 

estão em um ambiente onde elas exercem o papel de jogadores. Estes jogadores, como todo 

esporte, precisam respeitar algumas regras, as quais foram desenvolvidas por um comitê. 

Trazendo para o mundo dos negócios, quem define as regras é o Estado. Os jogadores 

sozinhos não conseguem vencer uma partida, é preciso se organizar em grupos, pois o grupo 

traz vantagens aos jogadores; dessa maneira, os times podem-se dizer que são as associações. 

                                                 
2 JENSEN, M.; MECKLING, W. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and capital 

structure. Journal of Financial Economics, v. 3, p. 305-360, 1976. 

A teoria da firma trata da relação entre os agentes nas trocas econômicas, na qual um ator (o principal), tem 

poder sobre o comportamento de outro ator (o agente) em seu favor. Dessa forma, este relacionamento pode 

enfrentar alguns custos como gastos dos administradores para manterem uma relação próxima com os acionistas, 

gastos com monitoramento realizado pelos acionistas sobre os administradores e perdas residuais dessa relação. 

Nas associações de interesse privado, pode-se denominar como acionistas os associados e como administradores 

o presidente da associação e seus comitês, conselhos, diretores, superintendentes, entre outros.  
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De fato, o time, além de conferir um melhor desempenho para seus jogadores - uma vez que 

traz benefícios de ações coletivas, também pode obter melhores resultados caso seus membros 

discordem de alguma regra e queiram mudá-las; logo, a força de um time na busca por um 

melhor ambiente para o jogo é mais forte do que dos jogadores de forma individual. Trazendo 

novamente para o mundo dos negócios, as organizações, quando agrupadas em associações, 

além de estarem sujeitas aos benefícios coletivos gerados, também têm maior poder político 

para tentar melhorar o seu ambiente de negócio.  

As associações de interesse privados apresentam alguns desafios distintos em relação as 

organizações. Para Chandlers (1962 apud Conejero, 2011), a estrutura interna da organização 

deve ser compatível com a estratégia adotada por ela. Conejero (2011) complementa a visão 

de Chandlers (1962), afirmando que a estrutura interna de uma associação de interesse 

privado deve refletir dois fatores: i) uma equipe dedicada às ações políticas e serviços, visto 

que a associação visa ofertar incentivos econômicos e; ii) a necessidade de englobar os 

diferentes interesses das empresas membros. Em relação aos diferentes interesses dos 

membros de um grupo, Olson (1999) afirma ser este ponto um complicador para o bom 

funcionamento do grupo, devendo, portanto, o grupo defender primordialmente os interesses 

comuns. O pesquisador acredita que este ponto pode ser, também, um fator que se mal 

gerenciado, atrapalhe na implantação do plano estratégico da associação, uma vez que o plano 

pode não agradar algum membro.  

Para a União Europeia (1997), as associações passam por diversos problemas e dificuldades. 

As associações estão em ambiente de grande pressão e mudanças constantes. Em diversos 

casos, as associações passaram a gerir serviços que antes eram de responsabilidades e 

prestados pelos governos, passando de um papel anterior de assistente de tal serviço para 

gestora e responsável dele. Com essa mudança de responsabilidades também vieram as 

necessidades de mudanças, tanto de estrutura, como forma de gestão, recursos humanos, 

recursos financeiros, entre outros desafios.  

Apesar de terem papel importante no desenvolvimento da sociedade e econômico de uma 

nação, às vezes substituindo os governos em suas reponsabilidades, as associações ainda não 

recebem o apoio que deveria de seus estados. Outras dificuldades enfrentadas pelas 

associações são: 

• Dificuldades para encontrar outras associações semelhantes para desenvolver projetos 

em comum; 
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• Dificuldades para conseguir financiamentos público; 

• Dificuldades em relação ao planejamento financeiro de longo prazo; 

• Falta de força política para defender interesses junto aos órgãos públicos; 

• Desconhecimento dos órgãos públicos sobre as atividades das associações; 

• Dificuldades de auto-gestão. 

Para a União Europeia (1997), são necessárias algumas ações para que as associações possam 

ser mais competitivas e continuarem contribuindo com seus benefícios para a sociedade, a 

saber: 

• Aumentar conhecimentos por parte dos Estados sobre as associações; 

• Ampliar as parcerias entre poderes públicos e privados; 

• Buscar melhorias nas questões fiscais sobre associações; 

• Garantir uma saúde financeira de longo prazo; 

• Gerar conhecimentos específicos para contribuir com o setor; 

• Aumentar o conhecimento da sociedade sobre as associações; 

• Buscar fontes de recursos; 

• Buscar ganhos tecnológicos; 

• Aumentar seu poder de “lobbying” 

• Buscar parceiros e colaboradores para aumentar sua competitividade; 

• Aumentar o diálogo com os governos. 

 

4.4 Associações de interesse privado no agronegócio 

Farina, Azevedo e Saes (1997) definem, especificamente para o agronegócio, três tipos de 

organizações econômicas privadas, de acordo com seu escopo de atuação: (i) as organizações 

horizontais, as quais são entre empresas de mesmo segmento produtivo ou setor, que visam 

redução de riscos e maior controle externo; (ii) as organizações verticais, as quais se dão entre 

firmas de segmentos de uma cadeia de transformação, com o objetivo de as fontes de recursos 

produtivos e saídas comerciais e, (iii) as organizações transversais, que atravessam vários 

setores/cadeias distintos.  

No agronegócio, evoluindo-se do conceito de agricultura para agronegócio, muda-se também 

a visão para integração e coordenação dos segmentos componentes. Nesse sentido, as AIPs 

podem estar inseridas no agronegócio de duas formas: (i) como organizações horizontais de 

interesse de cada segmento, refletindo assim os conflitos e complementariedades entre as 
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empresas participantes e, (ii) com a possibilidade de agir como agente coordenador do 

sistema, no caso de serem estruturadas verticalmente (ZYLBERSZTAJN, 1995; NASSAR, 

2001).  

As AIPs desempenham importantes funções econômicas no agronegócio como: (a) provisões 

de bens coletivos e bens de clube; (b) minimização de custos de transação dos associados; (c) 

modificações da estrutura das instituições em benefício a seus associados; (d) modificação das 

alocações alcançadas espontaneamente pelo mercado; (e) ganhos de escala; (f) solução de 

conflitos; (g) defesa do interesse de seus membros e (h) exercício do papel de coordenação 

entre as empresas, justificando assim sua existência (NASSAR, 2001; SAES, 2000). 

Castro, Neves e Scare (2015) afirmam que as associações representam, dentro de um Sistema 

Agroindustrial (SAG), esforços de coordenação horizontal (principalmente entre produtores), 

para enfrentar os desafios da atividade. Isso mostra a importância de entender a eficiência das 

associações de interesse privado do agronegócio e como seu desempenho e eficiência podem 

impactar em um sistema agroindustrial tendo, no planejamento estratégico, uma importante 

ferramenta para o desempenho de tais associações. 

Nassar (2001) cita, em seu estudo, alguns exemplos de associações de interesse privado no 

Brasil, como o caso da Associação Brasileira da Industria de Café (ABIC), desenvolvido por 

Saes (1998), no qual a associação assumiu uma postura pró competitiva e desenvolveu 

programas de certificação de qualidade de pureza de cafés, programas de incentivo ao 

consumo, o que refletiu em benefícios para o País. Outro exemplo citado pelo autor é o da 

Fundação MT, desenvolvido no estudo de Nassar e Zylbersztajn (1998). Essa fundação de 

pesquisa foi criada por produtores de sementes de soja do Mato Grosso, com o objetivo de 

desenvolver sementes de soja adaptadas para a região do estado do Mato Grosso. O que não 

faltam são exemplos de associações do agronegócio brasileiras que muitas vezes exercem, 

além de seu papel de fornecer benefícios coletivos para seus membros, o papel que seria do 

Estado. 

No agronegócio, grande parte das associações de interesse privado se constitui por grandes 

provedoras de serviços para a atividade de seus associados, a exemplo das associações de 

produtores de cana de açúcar no Brasil que, de acordo com Castro, Neves e Scare (2015), 

oferecem como principais serviços banco de dados, fiscais de usinas, levantamento de custos 

de produção, capacitação para produtores, assistência técnica, assessoria jurídica, controle 
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biológico de pragas na cultura, serviços topográficos, entre outros.. Ou seja, as associações de 

interesse do agronegócio foram além da coordenação horizontal e vertical do sistema 

agroindustrial e passaram a buscar benefícios coletivos que levam ao melhor desempenho de 

seus associados e a benefícios seletivos. Portanto, pode-se constatar que tais serviços 

oferecidos promovem o desempenho dos associados e do sistema agroindustrial.  

Apesar dos aspectos positivos apresentados no parágrafo anterior, uma associação sem 

planejamento ou com uma estratégia mal implementada terá maiores dificuldades para manter 

seu desempenho e continuar provendo serviços. Zylberstajn (1995) já afirmava que os 

serviços providos pelas associações trazem aos produtores rurais apoio necessário para que 

produzam com custos mais baixos e maiores volumes. Ainda Castro, Neves e Scare (2015) 

afirmam que as associações atuam em três frentes em relação a seus associados: fornecendo 

serviços, comunicação e representação política.  

O estudo realizado por Neves et al. (2017) com 206 produtores rurais de cana de açúcar no 

Brasil mostra que, na percepção dos produtores, a associação está diretamente ligada à sua 

produtividade e eficiência na atividade.  

Para Olstrom (1990), as associações têm capacidade de auto-gestão, auto monitoramento e 

controle, levando seus associados a dividirem os benefícios e custos, sendo esta proposição de 

Olstrom (1990) também comprovada por Castro, Neves e Scare (2015). Castro, Neves e Scare 

(2015) afirmam que a eficiência nas atividades propostas pelas associações (serviços) e a sua 

capacidade de redução dos custos de transação para os produtores são importantes fatores para 

a competitividade e desempenho de uma associação. Os autores também notaram, em seu 

estudo com uma associação que representava as associações de produtores de cana de açúcar 

no Brasil (ao todo 23 associações de 31 existentes), que as associações mais bem 

desenvolvidas buscam constantemente controlar o efeito carona de produtores oportunistas, 

como também identificado por Olson (1999). 

Nesse cenário, passa a ganhar importância o planejamento estratégico em associações de 

interesse privado, sendo tal planejamento cada vez mais utilizado. Entretanto, as associações 

apresentam algumas características peculiares que as diferem das empresas privadas.  

Para Conejero (2011), pouca atenção é dada para as associações de interesse privado quanto à 

sua diferenciação como tipo de organização. Para o autor, as discussões são pouco profundas 

em relação a perfis das associações (tamanho dos grupos, heterogeneidade, orientação) e às 
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performances resultantes desse grupo. Adicionalmente, o autor ressalta que pouco se trata da 

gestão e o foco das discussões giram em torno do valor entregue pelas associações de 

interesse privado.  

No sentido da discussão sobre gestão em AIPs, Olstrom (1990) indica que o tempo de uma 

associação pode ser um importante fator no seu desempenho, sendo que associações mais 

maduras tendem a apresentar um desempenho superior, devido à construção de laços de 

comunicação e confiança, o que leva a uma boa gestão coletiva. É importante ressaltar que, 

neste presente estudo de doutorado, não será considerado para diferenciação a maturidades e o 

tipo de associação, se horizontal, vertical ou transversal, mas sim, a relação das associações e 

o plano estratégico.  

Kaplan e Norton (2004) afirmam que, apesar de serem semelhantes, existem diferenças entre 

os modelos de criação de valor no setor público e nas organizações sem fins lucrativos e no 

setor privado (vide Figura 16, página seguinte). Uma das diferenças está no critério de 

sucesso da organização. Para o setor privado, o sucesso da empresa está relacionado à 

perspectiva financeira, ou seja, ao aumento de valor para os acionistas, enquanto que para o 

setor público e organizações sem fins lucrativos, o sucesso é o desempenho no cumprimento 

da missão da organização. Outra questão é que essas organizações públicas ou privadas 

atendem às necessidades dos clientes alvos e aos objetivos fiduciários que, embora não 

dominantes, refletem os interesses do grupo de interessados, sejam contribuintes ou doadores 

que fornecem os recursos financeiros. 
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Figura 16 - Mapas estratégicos: diferenças entre o setor privado e o setor público e entidades sem fins 

lucrativos 

Fonte: Kaplan e Norton (2004). 

Na visão do pesquisador, as associações de interesse privado do agronegócio (AIPs) 

apresentam características mais próximas do setor público e das organizações sem fins 

lucrativos do que do setor privado, uma vez que denotam sua importância maior no 

desempenho social da organização do que no desempenho financeiro. 

Na literatura, como já comentado, são encontrados poucos estudos que tratam da eficiência 

dos planos estratégicos em empresas privadas; já sobre AIPS são quase nulos estes estudos. 

Dessa forma, o assunto despertou a atenção do pesquisador em entender se as dificuldades das 

APIs são próximas as dificuldades das empresas privadas. A maioria dos métodos de planos 

estratégicos é voltada para empresas, levando, assim, à necessidade de adaptação destes 

métodos para a realidade das AIPs.  

Cabe ressaltar que esta presente pesquisa não focou nas vantagens e desvantagens gerais de 

uma APIs, nem em suas funções, benefícios gerados e colaborações para as empresas ou 

organizações as quais representam, pois estas questões já estão amplamente discutidas na 

literatura. O foco desta pesquisa, em relação as AIPs, é restrito à visão da gestão, direcionado 
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com maior objetividade à tratativa de plano estratégico da associação, considerando suas 

características e particularidades (quanto aos objetivos e fins) e os impactos destas 

características na implementação de planos estratégicos.  

 

4.5 Protótipo de método genérico para implementação de planos estratégicos a partir da 

revisão de literatura sobre AIPs 

Neste tópico serão discutidos os principais pontos encontrados na revisão de literatura sobre 

associações de interesse privado (AIPs), dentre os quais podem ser encontradas ações que 

devam ser contempladas em um método para implementação de planos estratégicos em AIPs. 

 

4.5.1 Etapas para o protótipo de método a partir da revisão de literatura sobre AIPs 

Neste capítulo da pesquisa foram analisadas as características das AIPs, bem como suas 

dificuldades, sua relação com o planejamento estratégico e os fatores de sucesso da 

organização. A partir desta análise, foi possível desenvolver algumas ações que um método de 

implementação de plano estratégico para AIPs deveria considerar. Essas ações estão descritas 

no Quadro 17, no qual são identificadas as ações e sua relação com a literatura vinculada.  

Ações Autores 

Avaliar e checar constantemente a defesa dos interesses comum Olson (1999), Nassar e Zylbersztajn (2004) 

Certificar-se de que os benefícios coletivos e individuais concedido sejam 

maiores que os custos de filiação  
Olson (1999), Conejero (2011) 

Certificar-se de que as ações não existam ações que beneficiem parte do 

grupo em detrimento da outra parte 
Zylbersztajn (1995) 

Evitar e combater o efeito carona  Olson (1999); Castro, Neves e Scare (2015) 

Gerenciar os diferentes interesses dos membros de um grupo  Olson (1999) 

Evitar o custo de agência Conejero (2011) 

Gerenciar conflitos entre os membros, entre os membros e a 

gerência/diretoria e entre os grupos de interesses 
Nassar (2001), Conejero (2011) 

Contemplar objetivos financeiros União Europeia (1997) 

Prover a capacidade de auto-gestão União Europeia (1997) 

Desenvolver um planejamento financeiro de longo prazo União Europeia (1997) 

Buscar AIPs benchmarking para aprender com as experiencias, caso o 

nível de maturidade da associação ainda seja baixo 
(Olson, 1999), Olstrom (1990) 

Assegurar que a estrutura interna da organização é compatível com a 

estratégia desenhada 
Chandlers (1962) 

Possuir uma estrutura de governança adequada Conejero (2011) 

Desenvolver um sistema de inteligência competitivo para analisar o 

ambiente de negócio 
Conejero (2011) 

Avaliar a situação interna, buscando a satisfação dos seus associados Conejero (2011) 

Buscar parcerias público-privada e outras parcerias para aumentar sua 

competitividade 
União Europeia (1997) 

Quadro 17 - Etapas para o protótipo do método com base na literatura sobre AIPs 

Fonte: elaborado pelo autor (2018).  
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Na sequência, as ações identificadas neste tópico foram utilizadas para proposição de um 

protótipo de método, considerando a revisão de literatura sobre planejamento estratégico e a 

literatura sobre associações de interesse privado.  

4.5.2 Protótipo de método a partir da revisão de literatura sobre planejamento 

estratégico e AIPs 

A partir do protótipo de método construído no Capítulo 3 desta pesquisa, que teve como base 

a literatura sobre planejamento estratégico, neste tópico foram somadas ao protótipo de 

método do Capítulo 3, as ações extraídas a partir da revisão sobre AIPs. Dessa forma, o 

primeiro protótipo foi adaptado para contemplar as características das AIPS. Assim, no 

Quadro 18, abaixo, é possível identificar o protótipo de método de implementação de planos 

estratégicos em associação de interesse privado, construído a partir da revisão de literatura.  

Ações Autores 

1 
Formalizar o processo de construção do plano estratégico e 

ter um plano estratégico formal 

Mintzberg (1994), O’Regan e Ghobadian 

(2002), Rodrigues et al. (2003), Kaplan e 

Norton (2008) 

2 

Construir o plano envolvendo os diferentes níveis 

organizacionais, incluindo os formuladores da estratégia 

(executivos corporativos e planejadores) e os 

implementadores do plano (chefes de divisão e gerentes) 

Mintzberg (1994), Kaplan e Norton (1997), 

Kaplan e Norton (2008), Grant (2010), 

Mendenhall (s/d.), Grant (2010). 

3 
Checar se o plano estratégico está alinhado com as 

estratégias centrais da empresa e a cultura da organização 

Kaplan e Norton (1997); Giraldi e 

Campomar (2005) 

4 
Avaliar e checar constantemente a defesa dos interesses 

comum 
Olson (1999), Nassar e Zylbersztajn (2004) 

5 
Certificar-se de que os benefícios coletivos e individuais 

concedido sejam maiores que os custos de filiação 
Olson (1999), Conejero (2011) 

6 
Certificar-se de que as ações não existam ações que 

beneficiem parte do grupo em detrimento da outra parte 
Zylbersztajn (1995) 

7 
Alinhar o plano estratégico com a alta administração e 

gerenciar possíveis conflitos 

Mintzberg (1994), Rodrigues et al. (2003 

Kaplan e Norton (2008), Grant (2010) 

8 
Gerenciar os diferentes interesses dos membros de um 

grupo 
Olson (1999) 

9 
Gerenciar conflitos entre os membros, entre os membros e a 

gerência/diretoria e entre os grupos de interesses 
Nassar (2001), Conejero (2011) 

10 Evitar e combater o efeito carona 
Olson (1999); Castro, Neves e Scare 

(2015) 

11 
Descrever as estratégias de forma clara e estratégias que 

sejam executáveis 

Kaplan e Norton (1997), Kaplan e Norton 

(2004), Forbers 

12 
Propor objetivos claros, simples, consistentes, de longo 

prazo e plausíveis  

Beer e Eisenstat (2000), O’Regan e 

Ghobadian (2002), Rodrigues et al. (2003), 

Kaplan e Norton (2008), Forbes, Grant 

(2010), Bain & Company (2015) 

13 Contemplar objetivos financeiros União Europeia (1997) 

14 
Alinhar na construção do plano os objetivos dos diferentes 

níveis organizacionais para evitar busca isolada 

Anderson e Vincze (2000), Beer e 

Eisenstat (2000) 

15 
Envolver diretamente a diretoria e as lideranças na 

implementação do plano, bem como no suporte para tal 

Beer e Eisenstat (2000), Rodrigues et al. 

(2003), Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013), 

Forbers 

16 Prover a capacidade de auto-gestão União Europeia (1997) 

  Continua 
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 Continuação  

17 
Prover a gestão profissionalizada, com gestor executivo 

contratado 

Marino (2005) 

 

18 
Capacitar as lideranças, diretoria e gerência e evitar o estilo 

top-down para implementação 

Beer e Eisenstat (2000), Rodrigues et al. 

(2003), Giraldi e Campomar (2005), 

Forbers, 

19 
Capacitar os colaboradores para que eles possuam as 

habilidades necessárias para implementar as ações do plano 

Fogg (1998), O’Regan e Ghobadian 

(2002), Giraldi e Campomar (2005), Grant 

(2010), 

20 
Avaliar novos talentos: selecionar, treinar e desenvolver 

para o futuro  
Fogg (1998) 

21 
Comunicar as ações do plano de forma clara e eficiente, nos 

diferentes níveis da organização 

Fogg (1998), Eisenstat (2000), Beer e 

O’Regan e Ghobadian (2002), Rodrigues et 

al. (2003), Giraldi e Campomar (2005), 

Zuin e Queiroz (2006), Mendenhall (s/d.), 

Kaplan e Norton (2008) 

22 Desenvolver um escritório de gestão do plano estratégico  Fogg (1998), Marino (2005), Grant (2010) 

23 Trabalhar a resistência à mudança de toda a organização David (2002), Forbes 

24 
Desenvolver um sistema ou processos para a implementação 

do plano 

Mintzberg (1994), Rodrigues et al. (2003), 

Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013) 

25 
Planejar a implementação, as operações e estabelecer 

políticas de suporte da estratégia 

Fogg (1998), Thompson e Strickland 

(2000), Kaplan e Norton (2008) 

26 
Desenvolver estruturas organizacionais de suporte à 

implementação do plano  

Fogg (1998), Thompson e Strickland 

(2000), David (2002), Hammer (2006), 

Bain & Company (2015) 

27 
Desenvolver uma política de implementação do plano 

estratégico, mensurando e coordenando as ações 

O’Regan e Ghobadian (2002), Kaplan e 

Norton (2004), Bain & Company (2015); 

Grant (2010); Mendenhall (s/d.) 

28 
Avaliar os recursos e capacidades da organização para a 

implementação do plano 

Chandlers (1962), Mintzberg (1994), Grant 

(2010), Forbes, 

29 

Alterar a estrutura organizacional se necessário e modelar e 

definir a cultura corporativa futura para ajusta-se a 

estratégia 

Fogg (1998), Thompson e Strickland 

(2000), Conejero (2011) 

30 Desenvolver um planejamento financeiro de longo prazo União Europeia (1997) 

31 
Alocar recursos de curto, médio e longo prazo para 

implementação do plano estratégico 

Kaplan e Norton (1997), Fogg (1998), 

Thompson e Strickland (2000) 

32 

Motivar, engajar e cobrar comprometimento com os 

envolvidos com o plano estratégico, evitando os anti-

planejadores, e a falta de defensores 

Fogg (1998), Beer e Eisenstat (2000), 

Rodrigues et al. (2003), Giraldi e 

Campomar (2005), Zuin e Queiroz (2006), 

Forbes 

33 
Desenvolver metas individuais, atreladas a implementação 

do plano 
Kaplan e Norton (1997), Grant (2010), 

34 
Atribuir recompensas e incentivos individuais para o 

alcance de metas estratégicas chave 

Fogg (1998), Kaplan e Norton (1997), 

Thompson e Strickland (2000), Grant 

(2010) 

35 

Dividir os trabalhos em times, guiados por líderes, 

montando equipe de projetos e alinhando as atividades entre 

os times  

Fogg (1998), Beer e Eisenstat (2000), 

Marino (2005) 

36 
Priorizar e definir a dedicação dos colaboradores na 

implementação do plano 
Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013), Forbes 

37 Priorizar ações de cada projeto Fogg (1998) 

38 

Buscar AIPs benchmarking para aprender com as 

experiencias, caso o nível de maturidade da associação 

ainda seja baixo 

Olson (1999), Olstrom (1990) 

39 
Buscar parcerias público-privada e outras parcerias para 

aumentar sua competitividade 
União Europeia (1997) 

  Continua 
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 Continuação  

40 

Revisar constantemente o plano visando atender as 

mudanças do ambiente, bem como torna-lo flexível e 

antecipar ações, propondo capacidade de resposta e 

salvaguardas contratuais 

Mintzberg (1994), Fogg (1998), O’Regan e 

Ghobadian (2002), Marino (2005), Forbes, 

Giraldi e Campomar (2005), Conejero 

(2011), Bain & Company (2015) 

41 
Avaliar a situação interna, buscando a satisfação dos seus 

associados 
Conejero (2011) 

42 Monitorar e acompanhar a implementação do plano 
Kaplan e Norton (2008), Bain & Company 

(2015) 

43 Revisar a performance Fogg (1998) 

44 Fornecer feedback tático e estratégico  

Kaplan e Norton (1997), Fogg (1998), 

Kaplan e Norton (2008), Mendenhall (s/d.), 

Forbes 

Quadro 18 – Protótipo do método com base na literatura sobre planejamento estratégico e AIPs 

Fonte: elaborado pelo autor (2018).  

Nesse ponto, é importante destacar que este método apresentado é um protótipo construído a 

partir da revisão de literatura sobre planejamento estratégico e AIPs. Este método ainda será 

refinado a partir a partir das contribuições dos estudos de caso com associações de interesse 

privado do agronegócio.  
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5 ANÁLISE DOS CASOS 

Neste capítulo é apresentado com detalhes os casos estudados. Em primeiro lugar serão 

apresentados os cinco casos estudados, analisando suas estruturas, recursos e capacidades, 

bem como as dificuldades enfrentadas na implementação dos planos estratégicos, as ações de 

mitigação das dificuldades, os fatores de sucesso e os pontos de aprendizado com os casos. 

No Quadro 19 estão sintetizados os casos estudados. Na sequência, é feita uma análise 

consolidada dos casos, a identificação de etapas dos estudos de casos para serem consideradas 

em método e proposto um protótipo de método, desenhado a partir da revisão de literatura e 

dos estudos de caso. 

Pontos Orplana AgroBio Socicana Coop. Flores 
LTO 

Glaskracht 

Setor de 

representação 

Produtores de 

cana-de-açúcar 

Empresas de 

biotecnologia 

na agricultura e 

agroindústria 

Produtores de 

cana-de-açúcar 

Prodotores e 

comercializa

dores de 

flores 

Produtores de 

horticultura de 

estufa 

Localização 

sede 

Ribeirão Preto-

SP - Brasil 

São Paulo -SP - 

Brasil 

Guariba -SP - 

Brasil 

Aalsmeer- 

Holanda 

Zoetermeer - 

Holanda 

Área de atuação 
Centro-sul - 

Brasil 

Nacional - 

Brasil 

Raio de 100 km 

de Guariba-SP 

Nacional e 

internacional 

– Holanda e 

alguns países 

da Europa e 

Africa 

Nacional - 

Holanda 

Ano fundação 1976 2006 1951 1911 2007 

Nº associados 32 11 1.069 4.291 1.500 

Entrevistado 
Gestor 

exxecutivo 

Diretora 

executiva 

Superintendent

e 

Chief 

Commercial 

Officer 

(CCO) 

Presidente 

 

Quadro 19 – Descrisão dos casos estudados 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Orplana. 

 

5.1 Orplana 

5.1.1 Informações Gerais 

A Orplana – Organização de Plantadores de Cana da Região Centro Sul do Brasil – é uma 

associação formada por 32 associações regionais de plantadores e fornecedores de cana-de-

açúcar no Brasil. Foi fundada em junho de 1976 e fica sediada na cidade de Ribeirão Preto – 

SP. A associação representa aproximadamente 11 mil produtores de cana-de-açúcar, com 

produção de 65 milhões toneladas de cana de açúcar e uma área de 875 mil hectares.  
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Visão: Ser reconhecida como a principal porta-voz dos produtores de cana de todo o Brasil, 

convergindo as necessidades advindas de todas as suas associadas. 

Missão: Garantir um futuro seguro e rentável para os produtores de cana-de-açúcar buscando 

excelência na produção agrícola e coordenação da cadeia sucroenergética.  

Histórico 

A Orplana foi fundada em 29 de junho de 1976, sediada na cidade de Piracicaba-SP. A 

criação da associação tinha por objetivo organizar os produtores de cana-de-açúcar e dar 

representatividade no Brasil e no exterior. No período de 1977 a 1995 houve a aquisição da 

casa sede e a criação da assessoria técnica. A Orplana participou da implementação do 

sistema Consecana3 no final da década de 1990. Em 2014, iniciou-se a construção e 

implementação do primeiro plano estratégico da associação.  

Membros 

A Orplana é uma associação formada para representar associações regionais de produtores de 

cana-de-açúcar e, por isso, também pode ser classificada como uma federação. Em 2018 

estavam filiados a ela 32 associações, que representavam cerca de 11 mil produtores 

agrícolas.  

Os produtores agrícolas representados pela Orplana divergem bastante em relação a dimensão 

dos seus negócios. Existem 7.215 produtores de pequeno4 porte (84,4%), que representam 

19,2% da produção dos associados da Orplana. Os produtores de médio5 porte são 1.628 

(14,0%) e representam 35,4% da produção. Já os produtores de grande6 porte são 176 (1,6%) 

e representam 45,5% da produção.  

Setor de atividade, representatividade e escopo geográfico 

A Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil representa, portanto, 

produtores agrícolas independentes de cana-de-açúcar da região Centro-Sul do Brasil, isto é, 

está ligada ao setor sucroenergético. Das 32 associações filiadas à Orplana, 24 estão sediadas 

                                                 
3 Consecana (Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de S. Paulo) é uma 

associação criada para representar produtores de cana de açúcar e as indústrias de açúcar e álcool. Este conselho 

criou um sistema de precificação da cana de açúcar visando a transparência no setor (UNICA, 2015). 
4 Produção anual menor que 6 mil toneladas de cana de açúcar. 
5 Produção anual maior que 6 mil toneladas de cana de açúcar e menor que 50 mil toneladas. 
6 Produção anual maior que 50 mil toneladas de cana de açúcar. 
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no estado de São Paulo, três em Minas Gerais, três em Goiás, uma em Mato Grosso e uma em 

Mato Grosso do Sul (Figura 17). 

 

Figura 17 - Representatividade Geográfica da Orplana 

Fonte: Orplana.  

A associação possui uma representatividade expressiva entre os produtores independentes de 

cana-de-açúcar. Do total de cana-de-açúcar produzido no Brasil, 78,2% foram das áreas 

próprias das usinas, 11,0% de produtores independentes não associados à Orplana e 10,8% de 

produtores independentes associados à Orplana. Portanto, dentre os produtores independentes 

de cana-de-açúcar, a Orplana possui representatividade de 49,5%. A produção de cana 

representada pela associação na safra 2016/17 foi de 65.882 mil toneladas de cana, em uma 

área aproximada de 875 mil hectares.  

Serviços providos 

Dentre os principais serviços e objetivos da associação está a representatividade diante dos 

diversos stakeholders visando ao desenvolvimento sustentável da cadeia de cana-de-açúcar, a 

difusão de conhecimento entre as associações membros e a comunicação e diálogo com 

órgãos públicos, privados e sociedade e elaboração e atuação no Consecana. Somado a estes 

serviços e objetivos principais, a Orplana ainda oferece a seus associados outros serviços, são 

eles: 
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• Excelência técnica – difusão de conhecimento e desenvolvimento para o setor; 

• Assessoria jurídica – aproximação a órgão ligados a questões ambientais e trabalhistas 

e levantamento de pontos de insegurança; 

• Relacionamento – representatividades dos produtores; 

• Desenvolvimento de pessoas – difusão de conhecimento entre as associações membro; 

• Relacionamento político/ público – diálogo no âmbito nacional e internacional com 

órgãos públicos e privados e sociedade; 

• Marketing institucional do setor – desenvolvimento de planos de comunicação para 

apoio e promoção institucional; 

 

5.1.2 Governança e Estrutura organizacional 

O órgão máximo de decisão na Orplana é a Assembleia Geral Ordinária. A associação ainda 

tem, em sua estrutura, o Conselho Deliberativo para tomada de decisões. A administração da 

associação é realizada pela diretoria e pelo gestor executivo (Figura 18).  

 

Figura 18 – Governança e estrutura organizacional da Orplana 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Orplana. 

AGO: a assembleia Geral Ordinária é o órgão máximo de decisão da Orplana e 

acontece uma vez ao ano. É formada somente pelos membros associados. Nela são tomadas 

decisões em relação a orçamento e contribuições e plano de atividades. 
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Conselho Deliberativo: é formado por um representante de cada associação membro. 

Existem reuniões mensais para discussão de assuntos pertinentes à associação, deliberação de 

ações a serem realizadas e tomada de decisões. As reuniões do Conselho deliberativo são 

mensais. 

Conselho Fiscal: é formando por membros associados. Tem a função de fiscalizar e 

aconselhar a diretoria.  

Diretoria: formada por três membros associados eleitos em AGO. A diretoria é 

composta pelo presidente, vice-presidente e tesoureiro. A diretoria tem como função a tomada 

de decisões operacionais e coordenação do gestor executivo. Realizam reuniões mensais. A 

duração do mandato da diretoria é de três anos.  

Equipe Consecana: formado por dez representantes das associações membro da 

Orplana. Esta equipe tem por finalidade avaliar, revisar e discutir assuntos técnicos e políticos 

relacionados ao Consecana. 

Gestor executivo: é o responsável pela gestão operacional da associação. O gestor 

executivo é um profissional do mercado, não associado e com experiência em gestão. O 

gestor coordena a equipe executiva da Orplana, formada por um coordenador de 

comunicação, um analista de indicadores, um analista Consecana e um assistente de projetos. 

Grupos Temáticos: os grupos temáticos são formados para a discussão de temas 

relevantes e pertinentes para a Orplana e as associações membros. Eles fornecem subsídios 

para o gestor executivo, a diretoria e o conselho deliberativo na tomada de decisões. Os 

grupos são formados por membros das associações e pelos profissionais contratados das 

associações membros. Existem nove grupos técnicos, compostos por cerca de 200 

colaboradores das associações. Os grupos são: Grupo Ambiental, Comunicação, Indicadores, 

Jurídico, Laboratórios, Relacionamento, Revisor do Consecana, Técnico e RenovaBio.  

Forma de contribuição 

O valor de contribuição é formado a partir de um orçamento. Constrói-se um orçamento anual 

baseado no orçamento do ano anterior e ajustado de acordo com a previsão do ano seguinte. O 

orçamento é realizado no mês de abril e seu ano base é de 1º de junho a 30 de maio. Após a 

elaboração do orçamento, ele é submetido para a aprovação no conselho deliberativo. 

Aprovado o orçamento, é então solicitado as associações que pertencem a Orplana, os seus 
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respectivos volumes de cana-de-açúcar produzidos. Com base no total de cana produzidos 

pelas associações, é então feita a divisão proporcional. Dessa forma, as associações com 

maior volume de cana-de-açúcar entregue pagam maiores contribuições. Não há, por 

conseguinte, um valor fixo e pré-determinado de contribuição. O valor da contribuição varia 

anualmente de acordo com o orçamento proposto e aprovado e a produção de cana-de-açúcar 

de cada associação membro. 

 

5.1.3 Análise dos Recursos 

Neste tópico serão analisados os recursos tangíveis e intangíveis e recursos humanos da 

Orplana.  

5.1.3.1 Recursos Tangíveis 

Financeiros: a associação não apresenta problemas financeiros, uma vez que as contribuições 

são realizadas a partir de orçamento definido previamente. A aprovação do orçamento pela 

AGO não enfrenta problemas. O orçamento para manutenção da Orplana é de 

aproximadamente R$ 2,5 milhões por ano. A associação ainda possui um fundo de reserva.  

Físicos: a associação está sediada na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, Brasil. 

O escritório fica instalado em uma sala de um prédio comercial. A estrutura física da 

associação é considerada suficiente pelo entrevistado, uma vez que a sala acomoda a estrutura 

enxuta de colaboradores e o prédio comercial possui estrutura adequada para atender a 

associação em suas necessidades, como salas de reuniões, por exemplo.  

5.1.3.2 Recursos intangíveis 

Tecnologia: Não dispõem de nenhuma patente, propriedade de tecnologia ou direitos. A 

Orplana, junto com a Unica – União da Indústria de Cana-de-Açúcar, desenvolveram o 

Consecana. Em decorrência do Consecana, foi criado o Sistema ATR. O Sistema ATR é um 

sistema que recebe informações de entrada de cana-de-açúcar nas usinas, os resultados das 

análises laboratoriais de qualidade de cana-de-açúcar dos fornecedores e o controle do 

comportamento de entrega (volumes diários, horários etc). O sistema ATR é fundamental para 

o pagamento da cana-de-açúcar por qualidade e formação de preço. É, portanto, um serviço 

que não é prestado por outra empresa, sendo de exclusividade da Orplana e UNICA.  



110 

 

Reputação: na visão do entrevistado, a reputação é o grande valor da instituição. A Orplana 

tem grande visibilidade, a associação é muito valorizada, apresenta grande confiabilidade dos 

associados e do público em geral, é muito relacionada e temdiversas parcerias; é conhecida 

como a voz do produtor de cana-de-açúcar independente. De maneira geral, a reputação da 

associação é muito boa perante os membros, os stakeholders e público em geral. 

5.1.3.3 Recursos Humanos 

Quantidade e qualidade: a associação possui uma estrutura muito enxuta de colaboradores, 

sendo somente cinco colaboradores: gestor executivo, coordenador de comunicação, analista 

de indicadores, analista Consecana e assistente de projetos. De acordo com o entrevistado, 

para o staff a estrutura de colaboradores é suficiente. A Orplana consegue esta estrutura 

enxuta de colaboradores pois possui assessorias terceirizadas, como assessoria jurídica, 

técnica e contábil. Em relação à qualidade, o entrevistado afirma que os colaboradores 

possuem habilidades e conhecimentos necessários para desempenhar suas funções, porém 

ainda precisam desenvolver novas habilidades e mudança de mindset, pois focam mais no 

operacional e precisam ser mais analíticos e estratégicos.  

Capacitação: é preciso trabalhar mais a capacitação dos colaboradores. A Orplana não possui 

um programa formal de capacitação, porque a equipe é muito enxuta e, quando existe uma 

demanda de capacitação, essa demanda é analisada e incluída no orçamento. Estão 

desenvolvendo um programa para capacitar as lideranças das associações por meio de dois 

pilares: capacitação e replicação de modelos de gestão.  

Objetivos: todos os colaboradores têm objetivos e metas individuais que estão alinhados com 

o plano estratégico. Eles possuem atividades relacionadas a processos da associação e 

responsabilidades nos projetos estratégicos. Os colaboradores são avaliados de acordo com a 

execução destas atividades.  

Motivação: de maneira geral os colaboradores são motivados, visto que estão vendo as 

transformações que o trabalho deles estão causando na associação. Alguns colaboradores 

apresentam ligação com o setor, porque têm pais, parentes e amigos que são produtores de 

cana-de-açúcar. A associação não oferece plano de carreira para os colaboradores. Também 

não apresenta incentivos financeiros ou benefícios. Estão estudando a implantação de um 

sistema de incentivo.  
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Comunicação: a comunicação com colaboradores é simples e fácil, pois a equipe é muito 

enxuta. A comunicação verbal ainda é o principal caminho. A comunicação com os 

associados é feita de maneira digital, com mensagens constantes e alinhadas com as 

associações. As reuniões mensais do conselho deliberativo ainda são o principal canal de 

comunicação entre a Orplana e as associações membros. 

5.1.4 Plano Estratégico 

A associação nunca teve um plano estratégico formal. O primeiro foi realizado em 2014, com 

horizonte de planejamento de 2015 a 2025. Este é o atual plano da associação e, portanto, o 

que foi estudado.  

Método: a construção do plano contou com a ajuda de uma empresa de consultoria e teve 

duração de dez meses. O método utilizado compreende três macro fases: i. Diagnóstico; ii. 

Definição dos caminhos estratégicos; iii. Consolidação do Plano Estratégico. O detalhamento 

do método está na Figura 19.  

 

Figura 19 - Método para construção do plano estratégico da Orplana 

Fonte: Planejamento estratégico para Orplana 2015-2025, elaborado por Markestrat.  

Foram realizadas diversas reuniões e entrevistas entre os diferentes níveis da organização 

(produtores, board, conselho, colaboradores, entre outros).  
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Plano: 

O plano estratégico que está sendo implementado, no momento da realização desta pesquisa, 

começou a ser construído em 2014 e tem como horizonte de planejamento 2015 a 2025. 

Objetivos: a partir da análise interna e externa, foram definidos objetivos, quantitativos e 

qualitativos, para a Orplana alcançar em 2025. Os objetivos podem ser observados no Quadro 

20. 

Objetivos Quantitativos 

Orplana em 2014 Orplana em 2025 

Número de associações membro: 33 Número de associações membro: todas 

Orçamento: R$ 2 milhões Orçamento: R$ 6 milhões 

Número de produtores representados: 16 mil Número de produtores representados: 20 mil 

Objetivos Qualitativos 

Apoiar, reforçar e manter as vantagens competitivas do produtor independente de cana, maximizando 

sua eficiência e rentabilidade 

Ser um facilitador no desenvolvimento de conhecimento técnico e estratégico para a cadeia 

sucroenergética 

Desenvolver um ambiente externo favorável para os produtores de cana-de-açúcar  

Contribuir para a manutenção da competitividade do setor sucroenergético no longo-prazo. 

Representar produtores contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cadeia integrada de cana-

de-açúcar 

Elevar os níveis de eficiência das associações de produtores de cana-de-açúcar membros da ORPLANA 

mantendo a unidade da classe 

Quadro 20 - Objetivos estratégico da Orplana 2015-2025  

Fonte: Planejamento estratégico para Orplana 2015-2025, elaborado por Markestrat.  

A partir dos objetivos, foram construídos os projetos estratégicos para a Orplana. Ao todo 

foram desenhados 19 projetos estratégicos. O plano estratégico da Orplana pode ser resumido 

no Mapa Estratégico da Orplana (Figura 20).  
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Figura 20 - Mapa estratégico da Orplana 2015-2025 

Fonte: Planejamento estratégico para Orplana 2015-2025, elaborado por Markestrat. 

Resultados: de acordo com o entrevistado, até o momento o plano tem mostrados bons 

resultados e sucesso na implementação. Dos 19 projetos estratégicos propostos, 13 já foram 

finalizados em sua totalidade ou parcialmente e os outros estão em andamento.  

Monitoramento: o monitoramento do plano é constante e realizado pelo gestor executivo. O 

gestor executivo também apresenta mensalmente o andamento do plano estratégico para o 

conselho deliberativo. Para o acompanhamento é utilizada uma planilha de Excel, construída 

pelo gestor executivo, a qual contém todos os projetos e as ações dentro de cada projeto. Para 

cada ação foram atribuídos um parâmetro e uma pontuação de efetividade da ação; desse 

modo, consegue-se um percentual de conclusão da ação. No momento da entrevista, estavam 

contratando uma empresa de consultoria para fazer a gestão dos projetos por processos.  

5.1.5 Implementação do Plano estratégico 

O plano tem sido implementado com sucesso até o momento, mas ainda está em processo de 

implementação, uma vez que teve início em 2015 e horizonte até 2025. Alguns objetivos já 

foram atingindo e alguns projetos estratégicos finalizados. De acordo com o entrevistado, a 

implementação do plano ultrapassou a expectativa de sucesso até o momento da realização da 

entrevista. 
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Método de implementação utilizado: 

A Orplana não segue um método de implementação formalizado ou consagrado 

academicamente. O processo de implementação foi desenvolvido em parte pela consultoria 

que ajudou na elaboração do plano e em parte pelo gestor executivo. O processo adotado pela 

Orplana para implementar o plano consistiu nas seguintes etapas: 

1. Priorizar os projetos estratégicos: esta etapa contou com o auxílio da empresa de 

consultoria e aconteceu durante o processo de construção do plano em um workshop. 

Os projetos foram então priorizados, atribuindo-se notas de 1 a 5 para as variáveis 

‘resultado’ e ‘facilidade’, sendo, então, lançada nota 1 para um projeto com baixo 

resultado e facilidade e nota 5 para um projeto com muito resultado e muita facilidade. 

O resultado da priorização dos projetos é apresentado na Figura 21. 

 

Figura 21 - Priorização dos projetos estratégicos para Orplana 

Fonte: Planejamento estratégico para Orplana 2015-2025, elaborado por Markestrat.  

2. Estruturar a equipe responsável pelo projeto: para cada projeto estratégico foi 

designada uma equipe que seria responsável pela sua condução. A equipe era 

composta por um conselheiro líder e a membros das associações filiadas à Orplana 

como responsáveis pela execução das ações. Essa etapa foi realizada no mesmo 

workshop de priorização de projetos.  

3. Criação do Grupo de Governança: foi constituído inicialmente um grupo de 

governança, o qual estava previsto no plano como um projeto estratégico e teve uma 
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nota de priorização alta. Esse grupo foi formado voluntariamente por alguns 

conselheiros da Orplana. A criação do grupo tinha como objetivo orientar e aconselhar 

o gestor executivo, já que este era um cargo novo criado a partir do plano estratégico. 

Dentre as funções do grupo de governança, estavam: ambientar o gestor executivo, 

validar as primeiras restruturações necessárias, ajudar a definir diretrizes e 

priorizações e validar as decisões. 

4. Realizar um diagnóstico da estrutura: nessa etapa foi realizado pelo gestor executivo 

um diagnóstico do plano estratégico, visando entender as demandas e dimensões do 

plano. Naquele momento foram avaliadas as estruturas físicas, de recursos, pessoas e 

cronograma. 

5. Reestruturar a governança e equipe: foi conduzida e dimensionada a equipe, com 

base da estrutura e recursos da associação. Nessa etapa foram feitas readequações e 

alterações de cargos de colaboradores e contratações.  

6. Reavaliar a priorização dos projetos constantemente: identificar os projetos mais 

executáveis e de impacto de acordo com o momento vivido pela associação. 

7. Criação de grupos de trabalho: esta etapa foi criada em função da estrutura enxuta de 

colaboradores, o que levou a ter, de forma limitada, os recursos humanos necessários 

para o desenvolvimento do plano. Os grupos de trabalho são formados por 

profissionais das associações associadas da Orplana. Esses profissionais reúnem-se 

mensalmente para discutir assuntos relacionados ao tema de cada grupo e também 

para executar ações de implementação que estejam ao alcance dos membros.  

8. Desenvolver planos de gestão anual: após os projetos priorizados e a reavaliação da 

priorização, os projetos eram subdivididos em planos de gestão anual, que 

contemplavam três a quatro macro projetos, ou seja, as ações dos 19 projetos 

estratégicos inicialmente propostos eram reagrupadas, de acordo com a realidade da 

associação no momento, e geravam três ou quatro macro projetos para serem 

finalizadas no ano. A Figura 22 traz um exemplo de como eram desenvolvidos os 

planos de gestão anual.  
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Figura 22 - Plano de gestão anual da Orplana 

Fonte: Orplana.  

9. Buscar parcerias estratégicas: de posse do plano de gestão anual e entendendo que a 

associação tinha limitações de equipe, procurava-se parceiros estratégicos para a 

auxiliar na execução de alguns projetos. Geralmente, esses parceiros eram empresas 

privadas e órgãos públicos.  

Durante a implementação do plano estratégico, a Orplana chegou a ter o envolvimento de 506 

profissionais atuando em sua execução (Figura 23).  

 

Figura 23 - Organograma da rede Orplana 

Fonte: Orplana.  
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Dificuldades na implementação: 

A associação apontou alguns pontos de dificuldade para implementar o seu plano estratégico. 

São eles: 

• Conhecimento da essência dos conceitos. Parte dos membros não tinha conhecimento 

do que era e qual o objetivo de um plano estratégico.  

• Preparo das pessoas em relação a visão de longo prazo. Algumas pessoas são estavam 

preparadas para uma visão de médio e longo prazo, tendo apenas a noção de plano de 

ação imediatista, não de planejamento. 

• Sensibilização. Parte dos membros da associação tiveram dificuldades para se 

sensibilizar da importância do plano estratégico para a organização.  

• Mudanças na gestão. As gestões mudam a cada três anos. Além de terem diferentes 

perfis, as gestões que estavam entrando não conheciam o plano com profundidade, 

uma vez que não estavam em contato direto e constante com o plano.  

• Resistência, com vaidades pessoais de alguns membros. 

• Conflito de prioridades e objetivos divergentes entre os membros. 

• Nível de gestão, profissionalismo e pautas diferentes entre os membros. 

• Falta de capacidade de antecipação dos problemas. 

• Baixo envolvimento dos membros na implementação do plano. 

• Conservadorismo e aversão a riscos. 

• Dificuldade de mudança de mindset da visão do passado, que se caracterizava pelo 

fato de a associação ter apenas atuação política representativa e assistencial.  

• Periodicidade. Os representantes das associações membros no conselho deliberativo 

tinham contato periódico com o plano, não constante. Essa periodicidade por parte das 

pessoas, que tinham como tarefa delegar as ações para suas associações e equipes, 

levava ao esquecimento sobre o plano, bem como sobre a importância do plano.  

Dificuldades encontradas na literatura X caso estudado: 

No Quadro 21, abaixo, foi realizado o levantamento das principais dificuldades de 

implementação encontradas na literatura, averiguou-se se o caso estudado enfrentou estas 

dificuldades durante o processo de implementação de seu plano estratégico e, em caso 

afirmativo, registrou-se como superou estas dificuldades.  
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Principais dificuldades Sim/Não Formas de superação  

Alinhamento das decisões e ações de toda a empresa 

para um mesmo caminho 

Não As decisões são tomadas em 

conselho deliberativo, com ao menos 

um representante de cada membro. 

Falta de entendimento comum sobre o plano entre os 

membros da diretoria e membros do grupo gestor 

Sim Realização de comunicação entre a 

diretoria e gestor executivo. 

Falta de envolvimento direto e suporte da diretoria Não Reuniões mensais de alinhamento 

com a diretoria. 

Conflito na alta gestão Não Houve resistência em relação aos 

que não concordam, mas estes não 

pertenciam a alta gestão. 

Diferentes níveis organizacionais buscando 

isoladamente seus objetivos sem considerar os 

objetivos gerais da organização 

Não  Houve resistência em relação a 

cultura da associação e perfil das 

associações membros. 

Inadequada habilidade das lideranças Sim Aalguns líderes não têm visão de 

longo prazo. Gestor executivo teve 

que centralizar muitas ações no 

início da execução do plano. 

Estilo de gerência top-down Não Diretoria aberta para conversas e 

sugestões. 

Insuficiência de recursos humanos Sim Equipe enxuta levou à necessidade 

de criação de grupos de trabalho. Os 

recursos humanos dos grupos de 

trabalho não foram suficientes, no 

entanto, estão sensibilizando cada 

vez mais pessoas.  

Falta de habilidades e conhecimento dos colaboradores 

para execução das tarefas 

Não As tarefas e ações direcionadas aos 

colaboradores não exigiram 

conhecimentos que eles não tinham.  

Resistência das pessoas à mudança Sim Muitos membros eram 

conservadores e resistentes à 

mudança. Solução foi focar o bem 

coletivo e as ações do plano.  

Estratégias não associadas a metas de departamento, 

equipes e indivíduos 

Sim Difícil associar a desempenho das 

equipes, por se tratar de participação 

voluntaria de diferentes associações. 

Comunicação e convencimento da 

importância da participação das 

pessoas.  

Falta de feedback Não Apresentações e acompanhamentos 

mensais. 

Anti planejadores e sabotadores Sim Foco no bem coletivo e ignorou-se 

os anti planejadores. 

Falta de entendimento e clareza de metas e objetivos Sim Foi necessária a comunicação 

constante do plano estratégico.  

Visão e estratégias não executáveis Sim Estão revendo algumas ações. 

Conflito de prioridades dos objetivos e ações Não Os projetos e ações foram 

priorizados antes do início da 

execução do plano. 

  Continua 
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Continuação   

Problemas de comunicação interna sobre a 

implementação 

Sim No começo tinham, porém, o maior 

problema era o não entendimento do 

plano. Aumentou-se o fluxo de 

comunicação.  

Falta de um processo claro e formal de implementação Não Apesar de não ter um processo 

formal ou acadêmico, o gestor 

executivo desenvolveu seu próprio 

processo.  

Dificuldade de coordenação através das funções Sim Gestor executivo teve que 

centralizar muitas ações no início. 

Ao longo do tempo, passou a delegar 

as ações.  

Demora na implementação do plano Não Plano começou a ser implementado 

assim que foi finalizado. 

Distinção entre quem constrói o plano e quem 

implementa (diferentes indivíduos) 

Não A construção do plano contou com a 

participação de diversos membros da 

Orplana.  

Teoria da agência (indivíduo buscando interesses 

próprios no lugar do coletivo) 

Não A proximidade das pessoas pode ter 

inibido este comportamento. 

Pensando como membros, algumas 

ações expõem problemas 

particulares, mas prevalecem as 

ações coletivas.  

Plano não defende bens comuns Não Plano com foco no bem coletivo e 

construído por diversos membros. 

Dificuldades em relação ao planejamento financeiro de 

longo prazo 

Não Planejamento financeiro é feito 

mediante orçamentos anuais.  

Efeito carona de associados  Sim Muitas ações beneficiavam todo o 

setor e não somente os associados. 

Principalmente por parte do sistema 

ATR. Tem objetivo de trazer novos 

membros.  

Maturidade da associação Sim A Orplana nunca teve um 

planejamento de longo prazo, era 

muito imediatista. A comunicação 

constante e conselho externo de 

executivos contribuiu para mitigar 

este efeito.  

Gestão da associação feita por voluntariado (próprios 

associados dedicam seu tempo e não por profissionais 

contratados e exclusivos) 

Sim Foi contratado um gestor executivo 

para coordenar a execução do plano.  

Estrutura da associação não compatível com o 

planejado 

Não Não houve necessidade de aumento 

de estrutura para execução do plano.  

Fatores externos não previstos Não Reuniões mensais do conselho e 

membros externos, diminuíam 

fatores externos não previstos. 

Quadro 21 - Dificuldades enfrentadas pela Orplana 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de entrevista com a associação e Chandlers (1962), Kaplan 

and Norton (1997, 2008), União Europeia (1997) Olson (1999), Anderson and Vincze (2000), Beer 

and Eisenstat (2000), Tompson and Strickland (2000), O’Regan and Ghobadian (2002), David (2002), 

Rodrigues et al. (2003), Giraldi and Campomar (2005), Grant (2010), Al-Kandi, Asutay and Dixon 

(2013), Klag and Langley (2014), Guerreiro and Souza (2015) and Castro, Neves and Scare (2015). 
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Fatores de sucesso para implementação: 

O caso traz alguns pontos que contribuíram para o sucesso da implementação do plano 

estratégico, como: 

• Contratação de um gestor executivo com o foco na implementação do plano 

estratégico. 

• Constante comunicação, esclarecimento e explicações sobre o plano com o objetivo de 

dar maior entendimento sobre o plano para os associados.  

• Centralização inicial da execução no gestor executivo, uma vez que os membros da 

associação eram voluntários e não tinha a cultura de planejamento estratégico. 

• Posterior descentralização das atividades, maior envolvimento e autonomia dos 

colaboradores na tomada de decisão e execução.  

• Desenvolvimento contínuo dos líderes e a necessidade de formação de líderes 

educadores. 

• Criação de Grupos Temático de trabalho formado pelas equipes das associações 

membros. 

• Autonomia dada aos grupos de trabalho. 

• Clareza das tarefas. 

• Envolvimento das bases e dos colaboradores das associações membro.  

• Comprometimento e disciplina da equipe que era responsável por projeto ou ação 

• Revisão constante do plano estratégico 

• O foco principal da gestão era a implementação do plano. 

• Investir em novos talentos. 

• Envolvimento do conselho deliberativo nas decisões do plano estratégico.  

5.1.6 Pontos de aprendizado 

O caso estudado traz diversos pontos de aprendizado e insight para a proposição de um 

método. Dentre os principais pontos de aprendizado, pode-se destacar: 

• A classificação e a segmentação das associações membros, buscando entender os 

perfis das pessoas que executariam o plano estratégico. 

• Implementação de um conselho técnico e um conselho estratégico. 
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• Divisão e reagrupamento dos projetos propostos no plano estratégico em planos de 

gestão anuais.  

• Terceirização de algumas atividades, como jurídico e técnico. 

• Cada projeto ter um líder conselheiro, que não é o coordenador do projeto e nem 

executará, mas poderá aconselhar na melhor forma de conduzir o projeto por sua 

experiencia. Este líder conselheiro é um membro mais experiente da associação. 

• Criação de um comitê do grupo de governança, o que permitiu a ganhos de 

aprendizado e experiencia.  

• Criação dos grupos de trabalho com especialistas de cada assunto.  

• Reavaliação constante, não somente dos projetos estratégicos, como também da 

priorização dos projetos, identificando os projetos mais executáveis e de maior 

impacto de acordo com o momento vivido pela associação. 

• Desenvolvimento de alianças estratégicas para a execução do plano, como por 

exemplo parcerias com empresas privadas e ONGs. 

• Criação de conselho externo, formado por executivos do mercado. 

 

5.1.7 Fontes de informação consultada: 

Entrevista 

Foi realizada uma entrevista em profundidade com o gestor executivo da Orplana. A 

entrevista foi realizada presencialmente e in loco, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São 

Paulo, Brasil, na sede da associação. A entrevista foi realizada no dia 11 de outubro de 2017.  

Inicialmente foi enviado o Protocolo de pesquisa via e-mail para o gestor executivo. Após o 

aceite em participar do estudo de caso, foi enviado, conforme solicitado pelo entrevistado, o 

roteiro de pesquisa. Na sequência, foi concretizada a entrevista presencial. Por fim, foi 

submetido para a associação, o relatório do estudo de caso para validação e complementação.  

Documentos 

Para complementar os dados das entrevistas, alguns documentos da organização foram 

consultados. São eles: 
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a) Planejamento estratégico denominado “Planejamento Estratégico para a 

ORPLANA: 2015 - 2025” – Relatório Final, 2014. 

b) Apresentação denominada “Gestão Estratégica e Associativismo: O Sistema 

Integrado ORPLANA”, 2016. 

c) Apresentação denominada “O Sistema Integrado ORPLANA”, 2017. 

d)  Documento denominado “Gestão Estratégica e Associativismo, o caso do Sistema 

Integrado ORPLANA”,2017.  

Artigos científicos 

Neves, M. F. et al. A strategic plan proposal for private interest associations (pia): the case of 

orplana. Business and Management Review. Special issue, v.4, n.12, p. 370-379, maio de 

2015. 

Páginas na internet 

Foi acessado o website para complementação de informações.  

ORPLANA - Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil. Portal 

eletrônico da associação. Disponível em: < http://site.orplana.com.br/>. Acesso em: 31 nov. 

2017.  

 

5.2 AgroBio 

5.2.1 Informações Gerais 

A AgroBio – Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria – é 

uma associação civil, sem nenhuma conotação político-partidária ou ideológica, sem fins 

lucrativos, formada pelas empresas que atuam na biotecnologia à agricultura e agroindústria 

no Brasil. A AgroBio fica sediada em São Paulo, foi fundada em 2006 e era formada por 11 

empresas, na época de realização deste estudo (2018).  

Visão: Ser referência mundial na representação setorial, na defesa e no desenvolvimento da 

biotecnologia na cadeia de produção e geração de valor do agronegócio brasileiro. 
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Missão: atuar no aprimoramento de um sistema regulatório funcional e na obtenção de um 

ambiente juridicamente seguro, a fim de promover o desenvolvimento da biotecnologia 

aplicada à agricultura, à silvicultura e à agroindústria no Brasil. 

Membros 

A AgroBio é uma associação formada para representar empresas de biotecnologia com foco 

na agricultura e agroindústrias. Em 2018, 11 empresas estavam associadas a ela, todas 

desenvolvedoras de biotecnologia, mas também atuantes no setor de germoplasma, semente, 

mudas, defensivos agrícolas e papel e celulose.  

Setor de atividade, representatividade e escopo geográfico 

A Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria representam, 

portanto, empresas de biotecnologia aplicada à agricultura e agroindústrias que atuam no 

Brasil. A AgroBio é ponto focal da CropLife International no Brasil. A CropLife International 

é uma associação internacional formada por associações de biotecnologia nas diferentes 

regiões geográficas, presente em quatro continentes (América do Norte, América Latina, 

Africa e Oriente Médio, Europa e Ásia), que visa defender o papel das inovações agrícolas na 

proteção de cultivos e da biotecnologia de plantas.  

Serviços providos 

Dentre os principais serviços e objetivos da associação está a representatividade das empresas 

associadas nos órgãos de governamentais relacionados em questões relacionadas à 

regulamentação de atividades que englobem organismos geneticamente modificados e seus 

derivados, além de dialogar, também, com as entidades representativas da cadeia produtiva. 

Dessa forma, a associação possui dois principais serviços: 

• Coordenação: Coordenar atividades referentes aos aspectos regulatórios, legais, 

técnico-científicos, sociais e ambientais relacionados à biotecnologia, outras 

tecnologias de melhoramento genético e biossegurança, aplicados à agricultura e 

agroindústria 

• Esclarecer e preparar: esclarecer e preparar as empresas associadas para possíveis 

impactos e consequências do advento de novas alternativas tecnológicas para 

agricultura, assim como de novos requerimentos e necessidades da cadeia de produção 

agrícola e agroindustrial. 
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5.2.2 Governança e Estrutura organizacional 

O órgão soberano e deliberativo da AgroBio é a Assembleia Geral. A associação ainda conta 

com o Comitê Executivo, responsável pela gestão da entidade e para tomada de decisões. A 

administração da associação é realizada pela diretoria executiva (Figura 24).  

 

Figura 24 - Governança e estrutura organizacional da AgroBio 

Fonte: AgroBio. 

Assembleia Geral: a assembleia geral é o órgão máximo de decisão da AgroBio e 

acontece uma vez ao ano, ordinariamente e, extraordinariamente, sempre que necessária. É 

formada somente pelos membros associados e nela são tomadas decisões em relação a 

orçamento, aprovação de prestação de contas, eleições e planejamento estratégico.  

Comitê Executivo: o conselho é formado por representantes das empresas associadas. 

Ele responde pela condução e administração da associação. Na composição do Comitê 

executivo é eleito um presidente, o qual o mandato é de dois anos. O comitê executivo se 

reúne mensalmente.  

Diretoria Executiva: é a responsável pela gestão operacional da associação. O gestor 

executivo é um profissional contratado, não associado e com experiencia em gestão. O gestor 

coordena a equipe da AgroBio, formada por um supervisor administrativo-financeiro, um 

assessor jurídico, um assistente jurídico, um responsável pela agenda institucional, um 
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assistente administrativo e um estagiário. Ainda, o diretor executivo coordena uma assessoria 

parlamentar e uma assessoria jurídica, ambos terceirizados. 

Forma de contribuição 

O valor de contribuição é formado a partir de um orçamento. Constrói-se um orçamento anual 

e após a elaboração, o orçamento é submetido para a aprovação na assembleia geral. O 

orçamento é, então, rateado entre as empresas associadas. Não há, portanto, um valor fixo e 

pré-determinado de contribuição. O valor da contribuição varia anualmente de acordo com o 

orçamento proposto e aprovado, e pelo número e porte das empresas associadas.  

 

5.2.3 Análise dos Recursos 

Neste tópico serão analisados os recursos tangíveis e intangíveis e humanos da AgroBio.  

5.2.3.1 Recursos Tangíveis 

Financeiros: a associação não apresenta problemas financeiros, uma vez que as contribuições 

são realizadas a partir de orçamento definido previamente. A aprovação do orçamento pela 

Assembleia Geral não enfrenta problemas, porém a forma como o rateio é realizado gera 

algumas discussões internas para melhor aprimorá-lo.  

Físicos: a associação está sediada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, Brasil. O 

escritório sede da associação fica instalado em uma sala de um prédio comercial. De acordo 

com o entrevistado, a estrutura física da associação é considerada suficiente, uma vez que a 

estrutura de colaboradores é enxuta e, logo, a sala acomoda a estrutura. Normalmente, para as 

reuniões da Assembleia Geral são alugadas salas de reuniões.  

5.2.3.2 Recursos intangíveis 

Tecnologia: Não têm nenhuma patente, propriedade de tecnologia ou direitos, salvo o direito 

da marcar AgroBio. A associação apenas atua na representatividades e prestação de serviços e 

ações coletivas para seus associados. 

Reputação: na visão do entrevistado, a reputação da associação é boa. Ela é conhecida por 

representar as principais empresas de biotecnologia que atuam no Brasil e por ser bem 

relacionada com os diversos stakeholders. 
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5.2.3.3 Recursos Humanos 

Quantidade e qualidade: a associação apresenta uma estrutura muito enxuta de 

colaboradores, sendo somente seis colaboradores: supervisor administrativo-financeiro, um 

assessor jurídico, um assistente jurídico, um responsável pela agenda institucional, um 

assistente administrativo e um estagiário. De acordo com o entrevistado, a estrutura dos 

colaboradores atende às expectativas da associação, entretanto, seria necessário haver outros 

cargos mais especializados, como de conhecimento técnico agrícola. Em relação à qualidade, 

de maneira geral, os colaboradores possuem habilidades e conhecimentos necessários para 

desempenhar suas funções, porém, ainda precisam desenvolver novas habilidades, como 

especialização por força tarefa.  

Capacitação: é preciso trabalhar a capacitação dos colaboradores. A AgroBio não tem um 

programa formal de capacitação e os investimentos voltados para capacitação são poucos. 

Quando existe uma demanda de capacitação, ela é analisada e incluída no orçamento.  

Objetivos: todos os colaboradores têm objetivos e metas individuais e são avaliados de 

acordo com a execução destas atividades. Dentre os objetivos individuais, foram 

contempladas ações do plano estratégico. A associação contempla um programa de programa 

de participação de resultados (PPR).  

Motivação: de maneira geral os colaboradores são motivados. A associação não tem um 

plano de carreira bem definido para os colaboradores.  

Comunicação: a comunicação com colaboradores é relativamente simples e fácil, pois a 

equipe é muito enxuta, sendo o principal caminho a comunicação verbal. A centralização de 

conhecimento é um ponto de melhoria na associação. A comunicação com os associados é 

feita de maneira digital pelos informativos e, de maneira presencial, nas reuniões do comitê 

executivo, sendo estes, o principal canal de comunicação entre a associação e os membros. 

Ainda existem alguns pontos falhos na comunicação interna, o que leva a retrabalhos e 

duplicidade de ações em determinados momentos.  

 

5.2.4 Plano Estratégico 
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A associação desenvolve planos estratégicos formais e estruturados desde 2011. O plano 

estratégico utilizado neste estudo foi desenvolvido em 2015, com horizonte de 2016 a 2018. 

Método: a construção do plano contou com a ajuda de uma empresa de consultoria e teve 

duração de três meses. O método utilizado compreende três macrofases: i. Diagnóstico; ii. 

Definição dos caminhos estratégicos; iii. Consolidação do Plano Estratégico. O detalhamento 

do método está na Figura 25.  

 

Figura 25 - Método para construção do plano estratégico da AgroBio 

Fonte: Planejamento Estratégico AgroBio 2016-2018, elaborado por Markestrat.  

Foram realizadas diversas reuniões e entrevistas entre os diferentes níveis da organização 

(membros, board, colaboradores, especialistas, entre outros).  

Plano: 

O plano estratégico que está implementando em 2018 começou a ser construído em 2015 e 

tem como horizonte de planejamento o período de 2016 a 2018. 

Objetivos: a partir da análise interna e externa, foram definidos objetivos qualitativos, para a 

AgroBio alcançar em 2018. Os objetivos foram: 

• Atuar no aprimoramento do ambiente legal e regulatório mantendo interface com 

órgãos governamentais reguladores 

• Estreitar relacionamentos com outras entidades ligadas ao setor, visando à defesa da 

biotecnologia no agronegócio brasileiro e mundial 
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• Comunicar de forma eficiente e educadora visando conscientizar os diversos públicos 

sobre questões ligadas a biotecnologia no Agronegócio  

• Aprimorar o ambiente interno da associação visando ao alcance de melhores 

resultados e desempenho 

• Atuar no âmbito internacional, coordenando aprovações e mantendo bom 

relacionamento com agentes internacionais em biotecnologia 

A partir dos objetivos, foram construídos os projetos estratégicos para a AgroBio. Ao todo 

foram desenhados oito projetos estratégicos. Um resumo executivo do plano estratégico da 

AgroBio é apresentado no Mapa estratégico da AgroBio (Figura 26). 

 

Figura 26 - Mapa estratégico da AgroBio 2016-2028 

Fonte: Planejamento Estratégico AgroBio 2016-2018, elaborado por Markestrat. 

Resultados: de acordo com o entrevistado, até o momento da realização desta pesquisa, o 

plano tem mostrados bons resultados e sucesso na implementação. Foram definidas 83 ações 

entregáveis e destas, até novembro de 2017, 68 haviam sido concluídas. Existem 24 ações que 

foram definidas como ações contínuas.  

Monitoramento: o monitoramento do plano é constante e realizado pela diretora executiva. A 

diretora executiva também apresenta o andamento do plano estratégico para o comitê 

executivo. O acompanhamento é realizado via uma planilha de Excel, construída pela diretora 
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executiva. Para cada ação foram atribuídos KPIs e meta; assim, se consegue um percentual de 

conclusão da ação. A avaliação do status do plano é feita uma vez por semestre.  

5.2.5 Implementação do Plano estratégico 

O plano tem sido implementado com sucesso até o momento da entrevista, em 2018, de 

acordo como entrevistado, contudo, ainda está em processo de implementação, uma vez que 

teve início em 2016 e o horizonte é até 2018. Dos objetivos propostos, alguns já foram 

atingindo, assim como alguns projetos estratégicos também foram finalizados. 

Método de implementação utilizado: 

A AgroBio não utilizou para a implementação do plano estratégico um método de 

implementação formalizado ou consagrado academicamente. A condução da implementação 

foi um processo desenvolvido pela diretora executiva e uma parte pela consultoria que 

colaborou na elaboração do plano. O processo adotado pela AgroBio para implementar o 

plano seguiu os seguintes passos: 

1. Priorizar os projetos estratégicos: esta etapa foi realizada com o auxílio da 

empresa de consultoria e ocorreu durante o processo de construção do plano em 

um workshop. Os projetos foram então priorizados, atribuindo-se notas de 1 a 5 

para as variáveis ‘resultado’ e ‘facilidade’, sendo, então, lançada nota 1 para um 

projeto com baixo resultado e facilidade e nota 5 para um projeto com muito 

resultado e muita facilidade. O resultado da priorização dos projetos é apresentado 

na Figura 27. 
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Figura 27 - Priorização dos projetos estratégicos para AgroBio 

Fonte: Planejamento Estratégico AgroBio 2016-2018, elaborado por Markestrat.  

2. Desenvolver planos de gestão anual: após priorizar os projetos, foram criados 

planos de ações anuais, chamado de plano de gestão. Os planos de gestão anual 

continham as ações dos projetos estratégicos que foram priorizadas e faziam mais 

sentido para a associação no momento em que ela priorizou seu plano estratégico, 

em 2015.  

3. Definição de metas e entregáveis: definidas as ações que fariam parte do plano de 

gestão anual, foram traçadas metas e entregáveis para cada ação.  

4. Reestruturar as ações em pilares estratégicos: após a priorização dos projetos, o 

desenvolvimento dos planos de gestão anual e da definição de metas e entregáveis 

para cada ação, as ações foram reagrupadas em pilares estratégicos. 

5. Criar identidade visual dos pilares estratégicos: para cada pilar estratégico foi 

criada uma identidade visual. Nesse caso, cada pilar recebeu uma cor específica. 

As cores eram utilizadas para identificar as ações em relatórios e informativos.  

6. Criar grupos de trabalho: foram criados grupos de trabalhos, formados por 

colaboradores das empresas associadas. Os grupos de trabalho eram temáticos e os 

colaboradores que eram integrantes tinham experiência no tema do grupo. A 

criação dos grupos acontecia à medida que surgiam demandas.  

7. Coordenar os grupos de trabalho: definidos os grupos de trabalho, foi designado 

um coordenador para cada grupo.. Os coordenadores eram responsáveis por 



131 

 

desenvolver um plano de trabalho para o seu grupo, apontando prazos e 

responsáveis por ação. A gestão operacional do grupo de trabalho como, marcar 

reuniões, convocar membros, cobrar respostas e dar suporte, é feito pela equipe da 

AgroBio.  

Dificuldades na implementação 

A associação apontou poucas dificuldades para implementar o seu plano estratégico. Dentre 

elas, citou-se: 

• Grande parte das ações está ligada a marcos regulatórios e a fatores externos, fatos 

poucos controláveis e que prejudicavam a implementação do plano. 

• O conselho nem sempre é homogêneo em relação às demandas, o que afeta a 

capacidade de tomada de decisão da associação.  

• Dificuldade de agenda entre os membros tanto do comitê executivo, bem como entre 

os membros dos grupos de trabalho.  

Dificuldades encontradas na literatura X caso estudado: 

No Quadro 22, abaixo, foi realizado o levantamento das principais dificuldades de 

implementação encontradas na literatura para se averiguar se o caso estudado enfrentou essas 

dificuldades durante o processo de implementação de seu plano estratégico e, em caso 

afirmativo, como as superou.  

Principais dificuldades Sim/Não Formas de superação  

Alinhamento das decisões e ações de toda a 

empresa para um mesmo caminho 

Não O plano foi construído por todos 

Falta de entendimento comum sobre o plano 

entre os membros da diretoria e membros do 

grupo gestor 

Não Todos participaram da construção do 

plano, portanto, tinham o mesmo 

entendimento  

Falta de envolvimento direto e suporte da 

diretoria 

Não Na medida do possível, a diretoria era 

bastante solicita.  

Conflito na alta gestão Não O assunto está sempre na agenda. Quanto 

um associado tem um problema, ele está 

mais envolvido na resolução deste 

problema. É muito importante o papel do 

executivo de não deixar se levar pelos 

interesses maiores ou menores de um 

associado específico.  

Diferentes níveis organizacionais buscando 

isoladamente seus objetivos, sem considerar 

os objetivos gerais da organização 

Não Existe uma coesão muito forte entre os 

membros comitê executivo e quem está nos 

grupos de trabalho GT. Estão alinhados.  

Inadequada habilidade das lideranças Não As pessoas indicadas pelas empresas 

correspondiam bem às ações do plano. 

  Continua 
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Continuação   

Estilo de gerência top-down Não O sistema de construção do plano ouviu 

todos os associados e o plano foi 

conduzido pela diretora executiva da 

associação.  

Insuficiência de recursos humanos Sim Equipe muito enxuta e isso é parte dos 

processos das entidades. Busca, ao invés de 

criar um custo fixo, consultores externos 

para dar suporte em temas específicos. 

Falta de habilidades e conhecimento dos 

colaboradores para execução das tarefas 

Sim Maior dificuldade é o contexto. O 

colaborador sabe qual é o papel dele em 

uma questão específica, mas tem 

dificuldade de avaliar o ponto de vista com 

uma visão mais geral da questão. 

Resistência das pessoas à mudança Sim Aconteceu em parte com os colaboradores 

da associação, pois antes a avaliação dos 

colaboradores era ligada a habilidades e 

qualificações pessoais. Com o plano 

estratégico, a avaliação dos colaboradores 

passou a ser ligada também ao plano, e 

atualmente 70% da avaliação do 

colaborador está ligada ao plano. Dessa 

forma, novas métricas foram criadas, o que 

gera insegurança. 

Estratégias não associadas a metas de 

departamento, equipes e indivíduos 

Não Para todas as ações foram definidas metas, 

responsáveis e prazos.  

Falta de feedback Não A comunicação com os grupos de trabalho 

é constante.  

Anti planejadores e sabotadores Não Como o plano foi construído por todos, não 

houveram anti planejadores.  

Falta de entendimento e clareza de metas e 

objetivos 

Sim Algumas metas e objetivos tinham foco 

mais técnico e científico, o que levava ao 

não entendimento direto. Apesar disto, 

tinha-se o entendimento geral do objetivo 

final, por exemplo, a aprovação de um 

determinado evento. O objetivo final era 

claro, mas talvez o caminho, não. 

Visão e estratégias não executáveis Sim Algumas ações foram revistas.  

Conflito de prioridades dos objetivos e 

ações 

Não Reorganizaram as ações nos pilares 

estratégicos e em planos de gestão anual. 

Problemas de comunicação interna sobre a 

implementação 

Não A primeira comunicação era feita pelos 

grupos de trabalho, que levavam as 

informações para suas empresas. 

Posteriormente, a comunicação era feita 

nas reuniões mensais do comitê  

Falta de um processo claro e formal de 

implementação 

Não Criaram um processo próprio. Tem um 

documento descrito e aprovado com o 

processo das ações.  

Dificuldade de coordenação por meio das 

funções 

Não As indicações para a coordenação dos 

grupos de trabalho eram de profissionais já 

com experiencia em coordenação e 

liderança.  

Demora na implementação do plano Não A implementação do plano é parte da 

rotina; então, assim que aprovado, o plano 

de gestão anual foi desenvolvido.  

Distinção entre quem constrói o plano e 

quem implementa (diferentes indivíduos) 

Não O plano foi construído por todas as 

empresas, e os representantes das empresas 

estavam muito bem alinhados com seus 

colaboradores que executavam o plano 

  Continua 
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Continuação   

Teoria da agência (indivíduo buscando 

interesses próprios no lugar do coletivo) 

Não A construção conjunta colabora para evitar 

este fato 

Plano não defende bens comuns Não As ações e projetos foram muito discutidas 

entre todos.  

Dificuldades em relação ao planejamento 

financeiro de longo prazo 

Não Construído o orçamento em função do 

planejamento. Todas as ações do plano 

estão contempladas no planejamento 

financeiro da associação.  

Efeito carona de associados  Não Todos participam da implementação do 

plano 

Maturidade da associação Não A associação já temexperiência com planos 

estratégicos.  

Gestão da associação feita por voluntariado 

(próprios associados dedicam seu tempo e 

não por profissionais contratados e 

exclusivos) 

Não A associação tem uma diretora executiva, 

contratada, que fica responsável pela 

coordenação da implementação do plano 

estratégico.  

Estrutura da associação não compatível com 

o planejado 

Sim Mudança, principalmente na estrutura de 

pessoas. Criaram-se os grupos de trabalho 

e são contratados consultores externos 

quando existe demanda.  

Fatores externos não previstos Sim Muitos fatores, mesmo previsíveis, não são 

controláveis. 

Quadro 22 - Dificuldades enfrentadas pela AgroBio 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de entrevista com a associação e Chandlers (1962), Kaplan 

and Norton (1997, 2008), União Europeia (1997) Olson (1999), Anderson and Vincze (2000), Beer 

and Eisenstat (2000), Tompson and Strickland (2000), O’Regan and Ghobadian (2002), David (2002), 

Rodrigues et al. (2003), Giraldi and Campomar (2005), Grant (2010), Al-Kandi, Asutay and Dixon 

(2013), Klag and Langley (2014), Guerreiro and Souza (2015) and Castro, Neves and Scare (2015). 

 

Fatores de sucesso para implementação: 

O caso traz alguns pontos que contribuíram para o sucesso da implementação do plano 

estratégico; são eles: 

• A construção do plano ter sido realizada de forma coletiva. Alguns associados 

não enxergavam a construção do plano como parte da agenda deles. Envolver os 

associação na construção e compartilhar com eles a responsabilidade de 

implementação foi fundamental para o sucesso da implementação. Nesse cenário, a 

associação passa a ser a executora do plano, mas o plano é dos associados. 

• Plano estratégico bem estruturado, com pontos amplamente discutidos e bem 

alinhados.  

• O comprometimento dos associados com o plano estratégico. O 

comprometimento aconteceu quando os associados passaram a enxergar que o plano 

estratégico da AgroBio agregava valor na agenda de suas empresas.  

• Autonomia e a responsabilidade dada aos grupos de trabalho. 
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• Comunicação constante, tanto com grupos de trabalhos, quando com membros 

do conselho. 

 

5.2.6 Pontos de aprendizado 

O caso estudado traz alguns pontos de aprendizado e insight para a proposição de um método. 

Dentre os principais pontos de aprendizado, pode-se destacar: 

• Divisão e reagrupamento dos projetos propostos no plano estratégico em planos de 

gestão anuais. 

• A criação de grupos de trabalho formado por colaboradores das empresas associadas. 

• Designação de um coordenador para cada grupo de trabalho.  

• Desenvolvimento de planos de trabalho para os grupos de trabalho.  

• Criação da identidade visual para pilares estratégicos e a comunicação das ações com a 

identidade visual.  

• Contratação de consultoria externa para assuntos específicos que iriam requerer muitos 

esforços da associação.  

 

5.2.7 Fontes de informação consultada 

Entrevista 

Foi realizada uma entrevista em profundidade com a diretora executivo da AgroBio. A 

entrevista foi realizada via Skype, com duração aproximada de uma hora, no dia 30 de 

outubro de 2017.  

Inicialmente foi enviado o Protocolo de pesquisa via e-mail para a diretora executiva. Após o 

aceite em participar do estudo de caso, foi enviado, conforme solicitado pelo entrevistado, o 

roteiro de pesquisa. Na sequência foi realizado a entrevista via telefone. Por fim, foi 

submetido para a associação, o relatório do estudo de caso para validação e complementação.  

Documentos 

Para complementar os dados das entrevistas, alguns documentos da organização foram 

consultados. São eles: 
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e) Planejamento estratégico denominado “Planejamento Estratégico AgroBio 2016-

2018” – Relatório Final, 2015. 

f) Apresentação denominada “Planejamento Estratégico AgroBio 2016-2018” – 

Estudo de caso”, 2017.  

Páginas na internet 

Foi acessado o website para complementação de informações.  

AGROBIO - Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria. 

Disponível em: < https://agrobiobrasil.org.br>. Acesso em: 14 dez. 2017.  

CROPLIFE INTERNATIONAL. Disponível em: <https://croplife.org>. Acesso em: 12 dez. 

2017. 

 

5.3 Socicana 

5.3.1 Informações Gerais 

A Socicana – Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba – é uma associação formada 

por produtores agrícolas de cana-de-açúcar da região de Guariba – SP. Aassociação foi 

fundada em 1951, com sede no município de Guariba -SP. Aassociação representa 1.743 

integrandes, uma produção aproximada de 6,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e uma 

área de 72 mil hectares.  

Visão: Ser referência na prestação de serviços ao associado, reconhecida como líder na 

articulação e gestão de iniciativas que ofereçam competitividade aos produtores de cana-de-

açúcar. 

Missão: Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos produtores de 

cana-de-açúcar, por meio dos serviços ao associado, atuação na defesa de seus direitos e 

fortalecimento do associativismo.  

Histórico 

A Socicana foi fundada em 15 de fevereiro de 1951, na cidade de Guariba-SP. O primeiro 

presidente e um dos idealizadores da associação foi Antônio José Rodrigues Filho. A 

associação foi criada porque, na visão dos fundadores, somente por meio de uma 
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representatividade fortalecida seria possível implementar avanços na atividade canavieira. O 

objetivo da Socicana era, por conseguinte, a defesa da classe canavieira da região de Guariba. 

Em 2013, iniciou-se a construção e implementação do primeiro plano estratégico da 

associação.  

Membros 

A Socicana tem por objetivo representar os produtores agrícolas de cana-de-açúcar da região 

de Guariba-SP. Na safra 2017/18 estavam filiados à associação 1069 condomínios de 

produção agrícola.  

A associação apresenta heterogeneidade em seus associados, principalmente em relação à 

dimensão dos negócios. A maior parte dos produtores produtores é constituída de produtores 

de pequeno porte, sendo que dos 1069 condominios associados, 846 são pequenos7 produtores 

(79,14%) e representam 19,57% da produção. Os produtores de médio8 porte são 201 

(18,81%) e representam 47,82% da produção. Já os produtores de grande9 porte são 22 

(2,06%) e representam 29,75% da produção.  

Setor de atividade, representatividade e escopo geográfico 

A Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba representa os produtores agrícolas 

independente de cana-de-açúcar da região de Guariba-SP, abrangendo um raio de 100 km do 

município (Figura 28).  

                                                 
7 Produção anual menor que seis mil toneladas de cana de açúcar. 

8 Produção anual maior que 6 mil toneladas de cana de açúcar e menor que 50 mil toneladas. 
9 Produção anual maior que 50 mil toneladas de cana de açúcar. 
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Figura 28 - Representatividade Geográfica da Socicana 

Fonte: Socicana.  

A associação temuma representatividade moderada entre os produtores independentes de 

cana-de-açúcar em uma raio de 100 Km do município de Guariba-SP; isso acontece porque 

existem diversas associações de produtores de cana-de-açúcar no estado de São Paulo e, 

muitas vezes, as áreas de cobertura destas associações se sobrepõem; assim, os produtores têm 

a opção de escolher por uma associação. Outro fator importante é que a escolha da associação 

pelo produtor também é fortemente influenciada pela unidade industrial à qual ele entrega a 

sua cana-de-açúcar, pois as associações dividem-se na fiscalização das usinas.  

O raio de 100 km do município de Guariba-SP engloba 81 municípios, 12 unidades industriais 

e uma área de 1157 mil hectares. Dos 1157 hectares, a Socicana detém 72 mil hectares, 6,22% 

da área. Os associados da Socicana entregam nas 12 unidades industriais que estão no raio de 

100 km.  

Serviços providos 

A Socicana define, como objetivo principal, a representatividade dos seus fornecedores de 

cana-de-açúcar, buscando maior competitividade para seus membros. A associação ainda tem 

um portifólio de serviço que ela presta, de forma gratuita, para seus fornecedores. Os serviços 

estão ligados aos departamentos da associação. São eles: 
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• Departamento técnico: avaliação de perdas na colheita, avaliação a qualidade do 

plantio, orientação e avaliação da aplicação de defensivos, MIP, elaboração do PEQ, 

elaboração do Etanol Verde, regulagem de maquinas e equipamentos, 

acompanhamento dos produtos que compõe o ATR, orientação sobre custos de 

produção, acompanhamento de novas tecnologias e palestras e treinamentos;  

• Laboratório de sacarose e fiscalização: análise de maturação, conferência de análise, 

fiscalização de pesagem de caminhões, fiscalização de materiais e equipamentos em 

usinas, fiscalização de amostras de cana e auditoria e conferência modelo Consecana; 

• Departamento de projetos e sustentabilidade: aprimoramento de práticas agrícolas, 

aperfeiçoamento da gestão das finanças das propriedades rurais, uso de ferramentas 

para melhores indicadores na lavoura, atuação nos níveis social, ambiental e 

econômico, programa TopCana, enquadramento das propriedades e seus processos em 

certificações nacionais e internacionais.  

• Departamento jurídico: orientação para elaboração de CAR, convenio para PPRA e 

PCMSO, assessoria ambiental em relação a fogo em canaviais, assessoria na análise 

de contratos, assessoria fundiária, assessoria trabalhista, representação em comitês da 

Bacia Hidrográfica do Mogi Guaçu.  

• Departamento de assistência social: oferece produtos de plano de saúde coletivo, 

planos de saúde odontológico, monitoramento e acompanhamento de hospitais e 

médicos credenciados, orientações sobre locais de atendimento e uso do plano de 

saúde.  

• Departamento de comunicação: responsável por promover informações aos 

associados, por meio de informativos impressos, newsletters, site, SMS, mensagens 

via whatsapp, fanpage em redes sociais e cartas.  

 

5.3.2 Governança e Estrutura organizacional 

O órgão máximo de decisão na Socicana é a Assembleia Geral Ordinária. A associação ainda 

tem, em sua estrutura, os Conselhos Fiscais e Administrativos para tomada de decisões. A 

administração da associação é realizada pela diretoria e pelo gestor executivo (Figura 29).  
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Figura 29 – Governança e estrutura organizacional da Socicana 
Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Socicana. 

AGO: a Assembleia Geral Ordinária é o órgão máximo de decisão da Socicana. A 

assembleia é formada somente pelos produtores associados e acontece uma vez ao ano. Nela 

são tomadas decisões em relação a orçamento, definição da taxa associativista e plano de 

atividades. Em caso de decisões de grande importância e urgentes, pode ser convocado uma 

assembleia geral extraordinária.  

Conselho Administrativo: o conselho é formado por sete membros, eleitos em 

assembleia geral e com mandato de três anos. O conselho é responsável por traçar e planejar 

normas para o desenvolvimento das atividades e a realização da política geral da sociedade, 

como fixar diretrizes, examinar e aprovar orçamentos, estabelecer metas de trabalho, avaliar a 

atuação da diretoria e superintendência, entre outros. Existem reuniões mensais para discussão 

de assuntos pertinentes à associação, deliberação de ações a serem realizadas e tomada de 

decisões.  

Conselho Fiscal: é formando por três membros associados, eleitos em assembleia 

geral. Tem a função de fiscalizar os atos e ações de dirigentes e associados e o cumprimento 

do estatuto. Realizam reuniões mensais.  

Diretoria: formada por três membros eleito entre os sete do conselho de 

administração. A diretoria é composta pelo presidente, secretário e tesoureiro. A diretoria é 

um órgão subordinado ao Conselho de administração e tem como função a administração 
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executiva da Socicana, tomada de decisões operacionais e coordenação da superintendência. 

Possuem reuniões mensais. A duração do mandato da diretoria é de três anos.  

Superintendente: é o responsável pela gestão operacional da associação. O 

superintendente é um profissional do mercado, contratado pela diretoria e não associado. O 

superintendente tem como função planejar, dirigir, controlar, organizar as atividades da 

Socicana, fixando políticas de ação e acompanhando o desenvolvimento. Ainda é responsável 

por coordenar os gestores de departamento e zelar por toda a equipe. 

Departamentos: as atividades das Socicana foram divididas em sete departamentos, 

técnico, laboratório, social, comunicação, sustentabilidade, financeiro e jurídico, os quais, 

cada um possui um gestor responsável.  

Forma de contribuição 

O valor de contribuição é definido a partir de um orçamento. Constrói-se um orçamento 

anual, baseado no orçamento do ano anterior e ajustado de acordo com a previsão do ano 

seguinte. O orçamento é construído pelos gestores de departamento e superintendência. Após 

a elaboração do orçamento, ele é submetido para a aprovação da diretoria e é definido, 

também, considerando-se a taxa de contribuição. Após a aprovação e ajustes da diretoria, o 

orçamento e o valor da taxa de contribuição são submetidos para a aprovação da Assembléia 

Geral Ordinária. Não há, portanto, um valor fixo e pré-determinado de contribuição. O valor 

da contribuição varia anualmente, de acordo com o orçamento proposto e aprovado. 

5.3.3 Análise dos Recursos 

Neste tópico serão analisados os recursos tangíveis e intangíveis e humanos da Socicana.  

5.3.3.1 Recursos Tangíveis 

Financeiros: as contribuições são realizadas a partir de orçamento definido previamente, 

desta forma, a associação não possui problemas financeiros. A associação tem uma reserva 

financeira, o que permite, em alguns momentos de crise no setor, subsidiar a taxa para o 

associado. A aprovação do orçamento pela AGO não enfrenta problemas.  

Físicos: a Socicana está sediada na cidade de Guariba, no estado de São Paulo, Brasil. A 

associação possui uma sede própria. A estrutura física da associação é considerada suficiente, 
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uma vez que o prédio é grande, acomodando inclusive um auditório e o laboratório de 

sacarose.  

5.3.3.2 Recursos intangíveis 

Tecnologia: não possuem nenhuma patente, propriedade de tecnologia ou direitos autorais. A 

associação dispõe um programa, denominado TopCana, no qual visa promover as melhores 

práticas de produção sustentável em seus associados, o que acaba sendo um diferencial em 

relação a outras associações.  

Reputação: a reputação da Socicana é ótima, na visão do entrevistado. A associação é uma 

referência de inovação e gestão para outras associações de fornecedores de cana-de-açúcar. 

Ainda, na visão do entrevistado, a reputação é o grande valor da instituição. De maneira geral, 

a reputação da associação é muito boa perante os membros, os stakeholders e público em 

geral. 

5.3.3.3 Recursos Humanos 

Quantidade e qualidade: a associação apresenta uma estrutura com 24 colaboradores no 

total. O entrevistado acredita que a quantidade de colaboradores seja suficiente para 

desempenhar as funções e prestar os serviços da associação, embora, caso houvesse mais 

colaboradores, seria possível ampliar o número de atendimentos. No que se refere à qualidade 

da mão de obra, os colaboradores precisam desenvolver novas habilidades e mudança de 

mindset, uma vez que focam mais no operacional e precisam ser mais analíticos e 

estratégicos, contudo, para o entrevistado, eles possuem habilidades e conhecimentos 

necessários para desempenhar suas funções.  

Capacitação: a Socicana não possui um programa formal de capacitação, porém, quando 

existe a demanda, ela é analisada. A associação oferece um programa de incentivo a 

capacitação, no qual ela custeio de forma integral o curso para o colaborador. Ainda, os 

colaboradores têm como meta a participação de ao menos três cursos durante o ano, 

realizados em parceria com a Ocesp, Coplana e Sicoob Copecredipara, que oferecem cursos 

mensais, de diferentes temas. O entrevistado acredita ser necessário trabalhar a capacitação 

dos colaboradores.  
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Objetivos: todos os colaboradores possuem objetivos e metas individuais e algumas estão 

alinhadas com o plano estratégico. Os colaboradores são avaliados de acordo com a execução 

destas atividades.  

Motivação: os colaboradores são, de maneira geral, motivados. A associação não possui 

plano de carreira, embora tenha colaboradores que trabalhem há 20 anos e até há 30 anos na 

associação. A Socicana tem um sistema de incentivo financeiro, caso os colaboradores 

atinjam as metas individuais e de grupo.  

Comunicação: a comunicação verbal é o principal meio de comunicação interna, apesar de o 

e-mail ser muito utilizado. Com os associados, o principal meio de comunicação é o digital, 

via newsletter, mensagens de whatsapp e SMS e documentos impressos, via informativos e 

comunicados em geral. A comunicação com os conselhos e diretoria é realizado via reuniões 

mensais. 

5.3.4 Plano Estratégico 

A Socicana construiu seu primeiro plano estratégico formal em 2013, com horizonte de 2013-

2017. Este foi o plano da associação que será estudado nesta tese. A associação estava, no 

momento da entrevista (2018), revisando o plano estratégico e construindo um novo plano.  

Método: para a construção do plano, a associação contou com a ajuda de uma empresa de 

consultoria. O método utilizado pela consultoria está descrito na Figura 30. 

 
Figura 30 - Método para construção do plano estratégico da Socicana 

Fonte: Planejamento estratégico para Socicana 2013-2017, elaborado por Markestrat.  
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A construção do plano contou com a realização de diversas reuniões e entrevistas entre os 

diferentes níveis da organização (produtores, board, conselho, colaboradores, entre outros).  

Plano: 

O plano estratégico que estudado foi construído em 2013, com horizonte para 2013 a 2017. 

Ao todo, foram propostos nove projetos estratégicos para a Socicana, os quais estão 

resumidos no Quadro 23. 

PROJETOS DESCRIÇÃO 

Governança 
Definir e apresentar as boas práticas de governança da associação, definindo 

direitos e deveres dos conselheiros, gestores e associados 

Mudas e Variedades 

Aumentar proximidade com organizações fornecedoras de germoplasma, 

intermediando negociações e aumentar a atuação da associação em testes relativos 

a variedades, de modo a fornecer maior suporte ao associado. 

Serviços Técnicos 
Estruturar a área técnica na associação, contando com agrônomos e técnicos de 

campo 

Comunicação Desenvolver um plano de comunicação para a associação 

Banco de Dados e 

Relacionamento 
Criar um banco de dados e mantê-lo atualizado com informações dos associados 

Grupo de Produtores 

(associação indutora) 

Reunir e organizar produtores associados, conforme características de 

estratificação, levando em consideração: tamanho (volume produção), localização 

(usina compradora) e principais necessidades a serem atendidas, de forma a buscar 

ganhos de economia de escala em compra, venda e prestação de serviços.  

Associação como 

prestadora de 

serviços 

Prestarserviços aos associados, conforme características de estratificação, levando 

em consideração: tamanho (volume produção), localização (usina compradora) e 

principais necessidades a serem atendidas, de forma a buscar ganhos de economia 

de escala em compra, venda e prestação de serviços.  

Universidade 

Socicana 

Desenvolver uma rede formada por produtores, técnicos, universidades, institutos 

de pesquisa, e outros agentes que contribuam para difusão e geração de 

conhecimento no elo produtivo, estreitando o relacionamento entre a Socicana e 

produtores. 

Desenvolvimento de 

Novos Negócios 
Criar uma área focada em Desenvolvimento de Novos Negócios. 

Quadro 23 – Projetos estratégicos para Socicana 2013-2017 

Fonte: Planejamento estratégico para Socicana 2013-2017. 

Resultados: o plano foi implementado com sucesso, não em sua totalidade, mas a maior parte 

dos projetos estratégicos foi implementada. O que limitou a implantação de todos os projetos, 

foi principalmente a necessidade de recursos e de algumas revisões que foram realizadas ao 

longo dos anos.  
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Monitoramento: o superintendente era o responsável pelo monitoramento do plano, o qual o 

fazia com constância. O acompanhamento utilizou como ferramenta uma planilha em excel 

que foi desenvolvida pelo superintendente. Mensalmente, o superintendente apresentava os 

principais resultados dos avanços do plano para o conselho.  

 

5.3.5 Implementação do Plano estratégico 

O plano foi implementado, alguns objetivos foram atingidos e projetos estratégicos foram 

finalizados. De acordo com o entrevistado, a implementação do plano atendeu às expectativas. 

Método de implementação utilizado: 

A Socicana não utilizou um método de implementação consolidado academicamente ou 

formalizado. O processo de implementação foi desenvolvido em parte pela consultoria que 

ajudou na elaboração do plano e, em parte, pelo superintendente. O processo adotado pela 

Orplana para implementar o plano foi: 

1. Priorizar os projetos estratégicos: a etapa de priorização dos projetos estratégicos do 

plano foi realizada pela empresa de consultoria contratada. Os projetos foram 

priorizados pelos membros dos conselhos de administração e fiscal. Para priorizar os 

projetos, os participantes do processo atribuíram notas de 1 a 5 para as variáveis 

’relevância‘ e ’urgência‘, sendo, então, lançada nota 1 para um projeto com baixa 

relevância e urgência e nota 5 para um projeto com muita relevância e urgência. O 

resultado da priorização dos projetos é apresentado na Tabela 3. 

Projetos Relevância Urgência R X U 

Banco de dados e relacionamento 8,9 9,3 82,96 

Governança 9,0 8,9 80,00 

Comunicação 8,7 8,8 76,07 

Universidade Socicana 8,6 8,2 70,35 

Serviços técnicos 7,7 7,2 55,37 

Associação como indutora de grupos de produtores 7,7 7,2 55,37 

Desenvolvimento de novos negócios 7,6 7,2 54,57 

Mudas e variedades 7,4 6,4 47,98 

Associação como prestadora de serviços 4,4 4,1 18,27 

Tabela 3 - Priorização dos projetos estratégicos para Socicana 

Fonte: Planejamento estratégico para Socicana 2013-2017. 
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2. Entendimento profundo do plano: como a construção do plano contou com a ajuda de 

uma empresa de consultoria, foi necessário estudar o plano estratégico e entender com 

profundidade os detalhes do plano, para posteriormente iniciar a implementação. 

3. Revisão: após o entendimento profundo, o plano foi reavaliado. Na revisão do plano, 

alguns projetos foram alterados e outros incluídos. Essa etapa foi necessária, pois 

como houve a contratação do superintendente, seis meses após o termino da 

construção do plano, decorreu tempo suficiente para ter mudanças no mercado, 

ensejando, consequentemente, a revisão. Ainda, nessa revisão foram entrevistados 

mais agentes, ampliando o número dos que haviam sido entrevistados anteriormente.  

4. Revalidação: após revisar o plano, a nova versão foi submetida para aprovação no 

conselho da Socicana.  

5. Avaliação dos recursos: com o novo plano aprovado, foi realizada a avaliação dos recursos 

financeiros e humanos para tomar decisões sobre a implantação do plano.  

6. Planejamento e definição de indicadores: nessa etapa foi desenvolvido o cronograma das 

ações dos projetos, bem como foram definidos indicadores, metas e KPIs para cada um dos 

projetos.  

7. Preparação das pessoas: após a definição dos indicadores e cronograma, os coloboradores 

que participariam da implementação do plano foram capacitados. Essa etapa foi necessária 

porque o plano estratégico estudado foi o primeiro da associação e, portanto, os colaboradores 

não tinham conhecimento sobre os conceitos de planejamento estratégico e a dinâmica da 

implementação.  

8. Execução: após a capacitação dos colaboradores, teve iní 

9. cio a implementação do plano, por meio da execução das ações dos projetos. Nessa etapa, o 

superintendente orientou-se pelo método do PDCA.  

 

Dificuldades na implementação: 

A associação apontou alguns pontos de dificuldade para implementar o seu plano estratégico. 

São eles:  

• A equipe que implementaria o plano não tinha domínio dos conceitos de planejamento 

estratégico e implementação de planos.  

• Alguns membros da equipe não tinham desenvolvidas habilidades de gestores.  
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• Algumas atividades da rotina da associação demandaram atenção extra do gestor 

executivo. 

• Necessidade de adequar o plano estratégico aos recursos financeiros e humanos da 

associação.  

• Resistência de alguns colaboradores à mudança organizacional e de função. 

• Necessidade de mostrar resultados rápidos, uma vez que o conceito era novo para 

membros do conselho e diretoria.  

Dificuldades encontradas na literatura X caso estudado: 

No Quadro 24, abaixo, demonstra-se o resultado ddo levantamento das principais dificuldades 

de implementação encontradas na literatura vis-á-vis a averiguação se o caso estudado 

enfrentou estas dificuldades durante o processo de implementação de seu plano estratégico, 

bem como se apresenta como a organização superou estas dificuldades.  

Principais dificuldades Sim/Não Formas de superação  

Alinhamento das decisões e ações de toda a empresa 

para um mesmo caminho 
Sim 

Retomou com pessoas chave e 

colaboradores, para alinhar a 

necessidade de todos no plano 

Falta de entendimento comum sobre o plano entre os 

membros da diretoria e membros do grupo gestor 
Sim 

Comunicação constante sobreo 

plano, conduzindo diversas reuniões, 

individuais ou em grupo. Deixou 

canal aberto de comunicação aberto 

para qualquer agente.  

Falta de envolvimento direto e suporte da diretoria Não 

Diretoria estava envolvida na 

construção do plano e na 

implementação.  

Conflito na alta gestão Sim 

No processo de construção do plano 

tiveram alguns conflitos, porém, 

após o plano finalizado e começada 

a implementação, não tiveram mais 

conflitos. 

Diferentes níveis organizacionais buscando 

isoladamente seus objetivos, sem considerar os 

objetivos gerais da organização 

Não 
A construção do plano ouviu todos 

os agentes envolvidos.  

Inadequada habilidade das lideranças Sim 
Alguns gestores da equipe tiveram 

que ser capacitados 

Estilo de gerência top-down Sim 

O estilo existia na associação, desta 

forma, os colaboradores eram muito 

passivos. Incentivou a proatividade 

dos colaboradores.  

Insuficiência de recursos humanos Sim Terceirizou algumas atividades 

  

Continua 
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Continuação   

Falta de habilidades e conhecimento dos colaboradores 

para execução das tarefas 
Sim 

Alguns colaboradores foram 

capacitados para exercer as 

atividades.  

Resistência das pessoas à mudança Sim 

Comunicação e reuniões individuais. 

Alguns colaboradores que não se 

encaixavam no novo perfil da 

associação foram desligados.  

Estratégias não associadas a metas de departamento, 

equipes e indivíduos 
Não 

Definiu-se metas para todos os 

colaboradores 

Falta de feedback Não 

Pedia-se feedback formal a cada seis 

meses, e informal sempre que 

aconteciam ocorrências.  

Anti planejadores e sabotadores Não A construção envolveu todos.  

Falta de entendimento e clareza de metas e objetivos Sim 

No começo sim, mas, com o tempo, 

os objetivos e metas foram ficando 

claros. 

Visão e estratégias não executáveis Sim 
O plano teve que ser readequado e 

alguns projetos foram reformulados.  

Conflito de prioridades dos objetivos e ações Sim 

Prioridades tiveram que ser mudadas 

de acordo com o momento da 

associação 

Problemas de comunicação interna sobre a 

implementação 
Não 

Realização de reuniões semanais 

para acompanhamento do plano.  

Falta de um processo claro e formal de implementação Não 

Superintendente construiu o 

processo de implementação, 

conforme a necessidade e e realidade 

da associação. Apresentava know 

how sobre o tema 

Dificuldade de coordenação através das funções Sim 
Falta de capacidade de alguns 

gestores. Foram capacitados.  

Demora na implementação do plano Sim 

Aconteceu por conta da contratação 

do gestor executivo para 

implementar o plano.  

Distinção entre quem constrói o plano e quem 

implementa (diferentes indivíduos) 
Sim 

Plano foi revisado e, nesse processo, 

todos foram ouvidos.  

Teoria da agência (indivíduo buscando interesses 

próprios no lugar do coletivo) 
Não 

Todos foram ouvidos durante a 

construção do plano.  

Plano não defende bens comuns Não Construção coletiva do plano. 

Dificuldades em relação ao planejamento financeiro de 

longo prazo 
Não 

Associação possuía recursos 

financeiros suficientes.  

Efeito ‘carona’ de associados  Não 

Efeito existe no setor, mas não 

influenciou a implementação do 

plano.  

Maturidade da associação Sim 

Associação muito madura em 

relação a tempo de atuação, porém, 

precisava se profissionalizar 

  

Continua 
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Continuação   

Gestão da associação feita por voluntariado (próprios 

associados dedicam seu tempo, não havendo essa 

gestão por profissionais contratados e exclusivos) 

Não 
Tem uma equipe de profissionais 

contratados 

Estrutura da associação não compatível com o 

planejado 
Não 

O plano foi reajustado para atender à 

realidade da associação.  

Fatores externos não previstos Sim 

Situações rotineira desviavam 

atenção do gestor executivo. Foi 

concedida maior autonomia aos 

gestores.  

Quadro 24 - Dificuldades enfrentadas pela Socicana 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de entrevista com a associação e Chandlers (1962), Kaplan 

and Norton (1997, 2008), União Europeia (1997) Olson (1999), Anderson and Vincze (2000), Beer 

and Eisenstat (2000), Tompson and Strickland (2000), O’Regan and Ghobadian (2002), David (2002), 

Rodrigues et al. (2003), Giraldi and Campomar (2005), Grant (2010), Al-Kandi, Asutay and Dixon 

(2013), Klag and Langley (2014), Guerreiro and Souza (2015) and Castro, Neves and Scare (2015). 

Fatores de sucesso para implementação: 

O caso permite concluir que para o sucesso da implementação do plano estratégico alguns 

pontos contribuíram, como: 

• Contratação de um superintendente com o foco na implementação do plano 

estratégico. 

• Definição de metas individuais e que estejam alinhadas ao plano estratégico. 

• Reuniões semanais com equipe, para monitorar e orientar a implementação do plano.  

• Reavaliação do plano e adequação para a realidade da associação.  

• Alinhamento constante com o conselho da associação para mostrar o status e 

resultados do plano, como o plano está em relação ao uso de recursos, atividades 

realizadas e resultados esperados. 

• Capacitação dos colaboradores.  

• Estabelecimento de indicadores, metas e KPIs para cada projeto.  

• Utilização do conselho para colaborar na tomada de decisão de assuntos e problemas 

específicos.  

• Segmentação da associação em células e departamentos.  

• Contratação de serviços terceirizados para atividades que não possuíam competência e 

expertise na área.  

• Autonomia e confiança dada pelo conselho para superintendência na implementação 

do plano estratégico.  

• Trabalho para trazer confiança e motivação dos colaboradores.  
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5.3.6 Pontos de aprendizado 

O caso estudado traz diversos pontos de aprendizado e insight para a proposição de um 

método. Dentre os principais pontos de aprendizado, pode-se destacar: 

• Gestor executivo com a função principal de implementar o plano estratégico.  

• Reavaliação do plano para se adequar as necessidades da associação. 

• Realização de reuniões constantes com equipe de execução para monitorar e orientar a 

equipe.  

• Tomada dedecisões conjuntas entre conselho e gestor executivo, trazendo problemas e 

assuntos específicos para as discussões.  

• Capacitação e motivação dos colaboradores.  

• Desenvolvimento de metas, KPIs e indicadores para cada projeto.  

 

5.3.7 Fontes de informação consultada: 

Entrevista 

Foi realizada uma entrevista em profundidade com o superintendente responsável pela 

implementação do plano, o qual não estava mais, no momento da entrevista, ligado à 

Socicana. A entrevista foi realizada via telefone no dia 20 de outubro de 2018.  

Inicialmente, foi enviado o Protocolo de pesquisa via e-mail para o gestor executivo. Após o 

aceite em participar do estudo de caso, foi enviado, conforme solicitado pelo entrevistado, o 

roteiro de pesquisa. Na sequência, foi realizada a entrevista presencial. Por fim, foi submetido 

para a associação, o relatório do estudo de caso para validação e complementação.  

Documentos 

Para complementar os dados das entrevistas alguns documentos da organização foram 

consultados. São eles: 

a) Planejamento estratégico denominado “Planejamento Estratégico para a Socicana: 

2013 - 2017” – Relatório Final, 2013. 

b) Apresentação denominada “Socicana and sustainability programs”, 2018. 

c) Apresentação denominada “Socicana, associações e a cana-de-açúcar”, 2018. 
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d)  Documento denominado “Estratificação dos associados da socicana – safra 

2017/2018”, 2018.  

e) Estatuto social da Socicana. 

Páginas na internet 

Foi acessado o website para complementação de informações.  

SOCICANA - Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba. Portal eletrônico da 

associação. Disponível em: < http://socicana.com.br//>. Acesso em: 20 out. 2018. 

 

5.4 Cooperativa holandesa de comercialização de flores 

5.4.1 Informações Gerais 

Por solicitação da própria cooperativa que foi objeto do estudo de caso, não haverá 

identificação de seu nome. A cooperativa estudada possui sua sede na cidade de Aalsmeer, na 

Holanda. Além da sede, possui filiais em mais três cidades, em Naaldwijk, Rijnsburg e Ellde. 

É a maior cooperativa de comercialização de flores do mundo e a maior casa de leilões de 

flores, em relação a faturamento. Ela representa cerca de 90% de toda produção de flores da 

Holanda, além de comercializar flores de produtores de outros países. A comercialização tem 

como destino a Holanda, mas também a cooperativa é grande exportadora. É uma empresa 

robusta, contando com 4291 membros (produtores cooperados), 5908 fornecedores, 2493 

clientes e 2956 funcionários. São gerados mais de 250 mil empregos diretos e indiretos no 

mercado de flores.  

Visão: Plantas e flores são um meio para os consumidores expressarem suas emoções. As 

flores, com suas muitas formas e cores exuberantes, representam beleza e emoção. As plantas 

contribuem para um ambiente bonito e saudável.  Em um trabalho conjunto com nossos 

membros e clientes, tornamos o mundo um pouco mais saudável e mais bonito com todas 

essas flores e plantas maravilhosas. Nós nos esforçamos para ver a indústria da floricultura 

florescer mais do que nunca. 

Missão: Flowering the World Together: Planting Seeds of Opportunity for our Members. A 

cooperativa vem trabalhando com seus produtores e clientes por mais de um século para 

embelezar o mundo e torná-lo um lugar mais saudável, através de flores e plantas. 
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Histórico 

A cooperativa foi criada em 1911, quando produtores decidiram unir forças para achar o 

melhor posicionamento de mercado possível para seus produtos. O primeiro leilão foi 

realizado em Aaalsmeer, naquele mesmo ano. Posteriormente, outras regiões do país tinham 

seus próprios leilões e cooperativas que, aos poucos foram se consolidando. Em 2007, após a 

junção da FloraHolland e Aalsmeer Flower Auction, foi criada a cooperativa.  

Membros 

No total, a cooperativa conta com 5908 fornecedores de plantas, dos quais 3676 são membros 

cooperados, 615 são membros cooperados, mas de outros países como Etiópia e outros países 

da Europa, e 1617 não são membros (atuam apenas como fornecedores).  

Os produtores membros são considerados produtores de alta tecnologia, principalmente 

quando comparado com produtores agrícolas de outras atividades porque, naturalmente, a 

produção de flores tem alta exigência tecnológica. No universo dos produtores cooperados, 

somente 10% são considerados de baixa tecnologia, quando comparados com outros 

produtores cooperados.  

Setor de atividade, representatividade e escopo geográfico 

A cooperativa atua somente com a comercialização de flores de corte, flores de vaso e 

ornamentais e jardinagem. Do turnover total da cooperativa, que foi de € 4633 milhões em 

2016, as flores de corte foram responsáveis por € 2727 milhões (58,9%), as flores de vaso por 

€ 1.537 milhões (33,2%) e as plantas ornamentais e jardinagem € 369 milhões (7,9%). As 

vendas via leilão regulares representaram 45,8% e as vendas diretas, via plataforma, foram 

responsáveis por 54,2%. Das vendas 

A produção dos produtores cooperados representa cerca de 90% de toda a produção e 

comercialização de flores da Holanda. Como apontado anteriormente, apesar do grande 

volume na Holanda, a cooperativa ainda tem membros internacionais de países da África, 

como Etiópia e Quênia, e outros da Europa e sua comercialização, além de destinar-se ao 

mercado interno holandês, tem nas exportações um mercado importante.  
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Serviços providos 

A cooperativa oferece um amplo portfólio de serviços aos membros, atendendo a todas as 

necessidades da atividade de comercialização de flores. Detém a vantagem de ser a única 

companhia a oferecer um portfólio de serviços completo para o produtor. Existem outras 

companhias no país que oferecem os mesmos serviços, porém, o produtor terá que optar por 

mais de duas empresas fornecedoras para suprir sua demanda.  

A cooperativa apresenta um bom know how no fornecimento de diversos serviços, 

masacredita que, para alguns serviços oferecidos, existem outras companhias com maior 

expertise. Assim, considerando-se tal constatação, pode-se afirmar que está trabalhando para 

ficar cada vez mais competitiva nesses serviços. Existem dois serviços no setor que são 

considerados os principais para a atividade, que é o serviço de pagamento e recebimento 

(comercialização) e o serviço de logística. Na visão da cooperativa, dos dois principais 

serviços da atividade, ela oferece a melhor solução do mercado. A cooperativa tem uma 

grande expertise em logística, com um sistema logístico simplificado, garantindo a alta 

qualidade no transporte.  

5.4.2 Governança e Estrutura organizacional 

A cooperativa é administrada pelo Management Board, que é formado por executivos 

contratados, vindos de outras companhias, com expertise e experiência na função e. O 

Management Board é supervisionado pelo Supervisory Board, formado por membros 

cooperados e por membros externos. Para auxiliar o Management Board na tomada de 

decisões, existe o Advisory councils, formado por membros da cooperativa, e os 

FloraHolland Product Committees (FPCs) e Regional Advisory Committees (RACs), que 

ajudam o Advisory councils. As principais decisões e direcionamentos estratégicos na 

cooperativa são realizados na General Members’ Meeting. Na Figura 31 é possível visualizar 

a governança da cooperativa.  
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Figura 31 - Governança da cooperativa 

Fonte: Cooperativa. 

General Members’ Meeting: é o mais importante órgão de decisão da organização. O 

General Members’ Meeting nomeia os membros do Supervisory Board e os membros do 

General Members’ Meeting Committee. Além disso, o General Members’ Meeting aprova as 

demonstrações financeiras e principais taxas de adesão e deve aprovar todos os investimentos 

acima de € 20 milhões. Os direitos de voto dos membros são estabelecidos com base nos 

ativos acumulados pelos membros durante seus anos de adesão e, portanto, no volume de 

negócios passado gerado. O General Members’ Meeting é formado somente por membros 

cooperados.  

Management Board: é composto por Chief Digital Officer (CDO), Chief Executive 

Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Human Resources Officer (CHRO), 

Chief Commercial Officer (CCO), Chief Operating Officer (COO). Todos os executivos 

membros do Management Board são contratados e vieram de outras organizações, todos com 

grande experiência nas atividades. 

Supervisory Board: monitora a política da administração e os desenvolvimentos gerais 

dentro da cooperativa e tem, ademais, um papel consultivo. Os membros do Supervisory 

Board compõem vários comitês dentro do Supervisory Board, incluindo o Audit Committee, o 

Cooperative Committee e o Selection and Remuneration Committee. O órgão é formado por 

50% de membros cooperados e 50% de membros externos. 

Advisory councils: O conselho discute questões de política geral e outras questões que 

afetam uma gama mais ampla de grupos de produtos. Ele é acionado em diversas ocasiões ao 

longo do ano para conselhos na tomada de decisões em relação a projetos do plano 
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estratégico, reestruturação organizacional, questões financeiras, questões ligadas ao leilão. O 

conselho é formado 100% por membros da cooperativa. O conselho é dividido em grupos: o 

Advisory Council on Flowers, formado por 30 membros da cooperativa e o Advisory Council 

on Plants, formado por 26 membros da cooperativa. 

FPCs e RACs: o FloraHolland Product Committees (FPCs) e Regional Advisory 

Committees (RACs) são estruturas de conselhos formadas por membros da cooperativa, que 

atuam com o Advisory Council. 

Forma de contribuição 

Para se tornar membro da cooperativa é necessário pagar uma taxa de entrada, referente à 

compra da cota da cooperativa. Essa taxa de entrada é fixa. Além da taxa de entrada, a 

principal forma de contribuição é a taxa paga pela comercialização de produtos, que gira em 

torno de 1,6% do valor comercializado pelo produtor. O produtor ainda paga pelos serviços 

utilizados da cooperativa.  

Existe sempre a discussão sobre os valores das taxas cobradas, visto que muitos produtores 

acham os valores altos. 

 

5.4.3 Análise dos Recursos 

Neste tópico serão analisados os recursos tangíveis e intangíveis e humanos da cooperativa.  

5.4.3.1 Recursos Tangíveis 

Financeiros: a cooperativa não apresenta problemas financeiros ou falta de recursos; ao 

contrário. tem equilíbrio e boa saúde financeira, alcançando todos os anos resultados 

positivos. Os principais resultados financeiros são mostrados na Tabela 4. Em 2016, apesar de 

queda alguns indicadores em relação a 2015, a cooperativa permaneceu com lucro na ordem 

de € 3 milhões. Tem diversos projetos que visam diminuir os custos operacionais, aumentar 

lucros, realizar restruturação societária, aumentar volumes de vendas, entre outros.  
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Tabela 4 - Principais aspectos financeiros da cooperativa 
 2014 2015 2016 

Turnover (Milhões euros) 4.537 4.465 4.633 

Receita (Milhões euros) 393 383 378 

Balanço Total (Milhões euros) 903 895 910 

Lucro depois impostos (Milhões euros) 9,6 12 3 

Custos Totais (Milhões euros) 384 369 384 

Solvencia (%) 23,4 24,7 25,1 

Comissão de cobrança de custos (líquido em %) 3,8 3,8 3,6 

Investimentos – líquidos (Milhões euros) 41 48 53 

Base de capital com risco (Milhões euros) 49,4 57,5 54,9 

Fonte: Cooperativa. 

Físicos: a cooperativa possui quatro unidades, nas cidades de Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg 

e Eelde. As estruturas são consideradas adequadas e suficiente para as atividades da 

cooperativa. De acordo com o entrevistado, sempre existem necessidades de melhorias, 

ampliações e reformas, mas essas necessidades não atrapalham o bom funcionamento e a 

implementação da estratégia. Os recursos físicos tangíveis da cooperativa, seus bens e 

facilidades são descritos na Tabela 5. 

Tabela 5 - Recursos físicos e facilidades da cooperativa 
 Total Aalsmeer Naaldwijk Rijnsburg Eelde 

Clocks 38 14 14 7 3 

Salões de licitação 7 2 3 1 1 

Área de superfície dos 

prédios de leilões 

2.398,6 mil m² 1.287,8 mil m² 743,2 mil m² 317,3 mil m² 50,2 mil 

m² 

Área de comércio de 

edifícios próprios 

462,8 mil m² 205,5 mil m² 180,8 mil m² 74,3 mil m² 2,2 mil m² 

Número de clientes com 

alojamento em terreno 

de leilão 

709 286 224 173 26 

Área de superfície das 

câmaras refrigeradas 

138,6 mil m² 55,9 mil m² 40,3 mil m² 38,8 mil m² 3,4 mil m² 

Número de troles e 

containers de transporte 

(CC - Container) 

processado 

6.826,3 3.312,0 2.612,1 830,8 70,3 

Número de docas 1140 443 371 304 22 

Fonte: Cooperativa. 

5.4.3.2 Recursos intangíveis 

Tecnologia: a cooperativa não tem nenhuma patente, propriedade de tecnologia ou direitos, 

pois não desenvolveram nenhum produto único. Apresenta vantagens em relação a outros 
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setores, que não o de flores, pois realiza o sistema de leilão ‘Clock’10 e a venda direta de 

produtos agrícolas (flores) via plataforma digital.  

Reputação: a reputação da cooperativa tanto na visão dos membros, dos stakeholders e do 

público em geral não é satisfatória, na opinião da cooperativa. A cooperativa é conhecida por 

ser um monopólio, uma vez que tem representatividade de 90% da produção de flores da 

Holanda. Por possuir uma representatividade tão grande, muitos stakeholders e produtores 

não têm muita opção, a não ser se relacionar com a cooperativa.  

5.4.3.3 Recursos Humanos 

Quantidade e qualidade: ao todo são 2956 funcionários na cooperativa, dos quais 72% são 

homens e 28% mulheres. Desses funcionários, 48,1% trabalham em regime full time, 

enquanto os 51,9% restantes trabalham em regime part time. A cooperativa emprega 

funcionários de 45 nacionalidades diferentes. A quantidade de recursos humanos não é 

suficiente na cooperativa. A cooperativa enfrenta dificuldades para encontrar mão de obra, 

principalmente para as atividades operacionais. Como a economia do país está indo bem, 

existe uma grande concorrência com outros setores por mão de obra menos qualificada. 

Capacitação: a cooperativa investiu em 2016 € 2,3 milhões em treinamento e educação de 

seus colaboradores. Está incentivando o desenvolvimento pessoal e a futuras oportunidades de 

carreira. Tem três programas para o desenvolvimento e capacitação: Cooperative Academy, o 

Improving Together Programme e o Toekomstplein Project, todos implementados em 2016. 

Houve um grande crescimento no número de funcionários que se inscreveram em cursos de 

treinamento. Foi realizado, também, um curso de lideranças especialmente para gerentes. A 

cooperativa ainda organizou o Employee Health Week, cujo tema foi Strength at work week. 

Esse curso chamou a atenção quanto às várias maneiras pelas quais o físico e a aptidão mental 

dos funcionários podiam ser melhorados. Oferece programas de treinamento para os 

funcionários e, sempre que julga necessário, capacita a mão de obra nos diferentes níveis da 

organização. 

Objetivos: todos os funcionários têm objetivos individuais, com KPIs para acompanhamento 

de metas. A maior parte das objetivos e metas está relacionada ao plano estratégico, mesmo 

                                                 
10 O Clock é um sistema de leilão de preços decrescentes. No leilão, o lance inicial proposto pelo vendedor, vai 

descrecendo até que algum comprador aceite a condição comercial.  
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que seja difícil, muitas vezes, relacionar diretamente tais objetivos e metas com o plano e 

deixar isto de forma clara para o colaborador. 

Motivação: de maneira geral, os funcionários são motivados. 

Comunicação: a comunicação com os colaboradores é boa, mesmo nos diferentes níveis da 

organização. A cooperativa acredita que a comunicação do plano também é suficiente, porém 

focada em uma comunicação macro da estratégia. 

 

5.4.4 Plano Estratégico 

A cooperativa possui um plano estratégico formal e estruturado desde 2015. Sempre teve um 

plano estratégico, mas com poucos detalhes e sem estruturação. 

Método: a construção do plano foi realizada pela cooperativa e contou com a ajuda de uma 

empresa de consultoria para dirigir as discussões e consolidar as ideias. Foram realizadas 

diversas reuniões entre os diferentes níveis da organização (entre produtores, board, conselho, 

colaboradores, entre outros), nas quais foram levantados os pontos da estratégia e, 

posteriormente, tais pontos foram consolidados pela consultoria. 

Plano: 

O plano estratégico que está implementando no momento começou a ser construído em 2015 

e tem o nome de Strategy 2020. O plano tem dois objetivos claros: 

1. Melhorar as margens de lucro para os membros e seus clientes, por meio de: 

• Melhorar a eficiência da cadeia logística de abastecimento; 

• Reduzir significativamente os custos da cooperativa, ou seja, ‘voltar ao básico’; 

• Servir como mercado aberto com base em preços competitivos e estáveis. 

 

2. Promover vendas de flores e plantas entre um número maior de consumidores das 

seguintes formas: 

• Possuir conhecimento superior do mercado e dos consumidores - o melhor nos 

negócios; 

• Assumir um papel de liderança na promoção da indústria da floricultura na Europa; 
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• Servir como um centro de inovação para a indústria floricultura global. O objetivo 

principal dessa estratégia é aumentar nossa participação de mercado em 20% até o ano 

2020 e aumentar as compras de flores e plantas pelo consumidor em 20% (em 

comparação com o ano de referência de 2014). 

Além destes dois principais macro objetivos, o plano traz seis objetivos estratégicos: 

• Aumentar o volume de negócios na Europa. 

• Aumentar o volume de negócios fora da Europa. 

• Aumentar os gastos dos consumidores com flores. 

• Manter os preços estáveis e competitivos. 

• Ter excelência operacional e reduzir os custos. 

• Reduzir os custos na cadeia de abastecimento de floricultura. 

Para alcançar os objetivos, o plano contempla sete programas estratégicos: 

• The new auctioning: a solução é o New Auctioning, que foi criado em associação com 

os stakeholders. Existem três mudanças principais.  

o Digital Auction Process: introdução de um sistema de virtual clock (leilão 

regular), combinados com uma série de leilões clocks físicos com base no 

pagamento. 

o Logística personalizada: tanto para os leilões regulares quanto para a venda 

direta. A robótica ajudará a organizar esse item com a cooperativa, de forma 

mais eficiente.  

o FloraMondo 2.0: criar uma plataforma de transações on-line 24/7, o que 

garante melhores possibilidades de transação e suporte máximo para preços. 

• FloraMondo 2.0: a atual base de assinantes da FloraMondo inclui mais de 2600 

produtores e 900 clientes. Os produtores oferecem seus produtos por meio de 180 lojas 

online afiliadas a milhares de clientes e consumidores finais, os quaIS podem 

visualizar todo o fornecimento do Clock no maior leilão do mundo e comprar itens 

diretamente online, pelo sistema de pré-vendas no Clock ou mediante negociação 

direta. Essa forma de compra dá aos produtores um maior controle sobre os preços dos 
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produtos on-line e eles são mais capazes de competir por meio da oferta de produtos e 

serviços específicos, o que também permite alcançar os melhores preços possíveis.  

• Cooperative 2020: O objetivo é fortalecer a indústria de flores para que os produtores 

possam ter crescimento internacional em conjunto e permanecerem à frente de um 

mercado dinâmico. A interação entre os membros é o foco central desse processo. Em 

uma série de sessões interativas, os membros fornecem informações sobre os 

princípios básicos do cooperativismo, incluindo um sistema de governança, tipos de 

membros e taxas. 

• World Flower Exchange: concentra-se em novos mercados fora da Europa, com foco 

especial na Ásia. O objetivo é gerar um volume de negócios adicional de 200 milhões 

de euros até 2020 e aumentar o volume de negócios total para um bilhão de euros. O 

foco atual é o Sudeste Asiático e a China em particular. Os 800 milhões de pessoas 

que atualmente povoam as áreas metropolitanas da China têm mais renda disponível 

do que nunca e mais de três quartos das pessoas chinesas devem ganhar um salário 

acima da média até 2022. Além disso, 60% dos chineses atualmente fazem uma 

compra on-line pelo menos uma vez por semana (principalmente usando seu 

smartphone).  

• Let it Grow: Let it Grow é um projeto de inovação internacional que apoia e conecta 

negócios ‘verdes’ para atender a demanda crescente dos consumidores mediante 

conceitos inovadores. O objetivo desta iniciativa é alcançar novos mercados 

demográficos. O conceito é dizer ao mundo inteiro o valor emocional e funcional e o 

significado das flores e das plantas; assim, os consumidores se tornarão mais 

conscientes desse valor. Atualmente, a plataforma está focada em consumidores e 

empresas ‘adotantes’, que querem tornar as áreas urbanas ao redor do mundo mais 

saudáveis e mais bonitas com flores e plantas. 

• Flow: O foco central do FLOW é a co-criação de valor em toda a cadeia de 

abastecimento. É baseado na noção de que a disrupção é o novo padrão no mundo dos 

negócios. A ideia é otimizar o transporte na cadeia de fornecimento e a qualidade do 

próprio transporte; determinando o papel logístico mais efetivo para produtores e 

comerciantes fora do mercado; fornecendo soluções para organizar os fluxos logísticos 

para o mercado de forma mais eficiente e eficaz.  

• Improving Together: é um programa interno que busca melhorar o foco no cliente. 

Consiste em ouvir atentamente os membros e clientes, pensando em termos de 
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processos e tomando decisões com base em dados, para melhorar continuamente os 

serviços por meio da aplicação de quatro métodos: Lean, Six Sigma, Agile e Customer 

Journeys, com o objetivo de manter um foco constante em tornar a cooperativa uma 

organização mais ágil e flexível. Isso garante que vários processos de melhoria sejam 

permanentemente integrados à organização. 

Em relação aos objetivos mensuráveis, o plano alcançou parte de seus objetivos para 2016 em 

alguns aspectos; outros, contudo, não foram alcançados. O acompanhamento dos objetivos 

mensuráveis pode ser feito na Tabela 6. 

Tabela 6 - Objetivos para 2016 e 2017 
Variável Objetivos  

2016 

Resultados 

 2016 

Objetivos 

2017 

Turnover (Milhões euros) 4.550 4.575 4.800 

Lucro Operacional Milhões euros) 21.0 27.0 30.3 

Satisfação consumidores 33% 29% 44% 

Satisfação membros 50% 51% 60% 

Engajamento funcionários 75% 65% 70% 

Fonte: Cooperativa. 

Monitoramento: o plano é monitorado constantemente. Existe um escritório de 

transformação que é o grande responsável pelo plano e é ele quem o monitora. O escritório de 

transformação possui um sistema de gerenciamento das ações. Também são realizadas 

reuniões semanais, às segundas-feiras, para acompanhar o plano e tomar decisões.  

5.4.5 Implementação do plano estratégico 

O método tem sido implementado com sucesso até o momento da realização do estudo de 

caso (setembro de 2017), porém ainda está em processo de implementação, uma vez que o 

plano teve início em 2015 e tem ações previstas para ocorrerem até 2020.  

Método de implementação utilizado: 

A cooperativa não tem um método formal e estruturado para a implementação do plano. 

Adota alguns passos à medida que necessita. De maneira geral, o processo de implementação 

ocorre na sequência:  

1. Transformation office: traduz a estratégia em ações; 

2. O plano é dividido em programas; 

3. Os programas são divididos em ações; 

4. São realizadas reuniões semanais para acompanhamento do plano e das ações. 
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Dificuldades na implementação: a cooperativa apontou três grandes fatores de dificuldade 

para implementação do plano, são eles:  

1. Ter o mindset para a implementação. Acreditam que mindset é algo que se 

desenvolve com o tempo, aos poucos. Faz parte da maturidade da organização. 

2. Diferentes interesses e necessidade entre os membros. Por terem membros de 

diversos perfis, com tamanho, nível tecnológicos, culturas, entre outros, 

naturalmente eles têm diferentes necessidades, que estão relacionadas aos seus 

perfis e, por consequência, distintos objetivos para o futuro. A cooperativa acredita 

que é uma tarefa muito difícil conciliar essas diferenças em um plano e que a 

melhor forma para achar soluções é sempre dialogar.  

3. Falta de entendimento dos objetivos individuais. Muitas pessoas na organização 

não entendem suas metas e objetivos, por não conseguirem associá-los ao plano 

estratégico da organização. Para resolver essa questão, a comunicação é 

fundamental.  

Dificuldades encontradas na literatura versus caso estudado: 

No Quadro 26 abaixo, foi feito o levantamento das principais dificuldades de implementação 

encontradas na literatura, a posterior averiguação se o caso estudado enfrentou estas 

dificuldades durante o processo de implementação de seu plano estratégico e, em caso 

afirmativo, como superou estas dificuldades.  

Principais dificuldades Sim/Não Formas de superação 

Alinhamento das decisões e ações de toda a 

empresa para um mesmo caminho 

Não Na construção do plano todos 

foram ouvidos, então de certa 

forma, este problema foi 

minimizado. 

Falta de entendimento comum sobre o plano 

entre os membros da diretoria e membros do 

grupo gestor 

Não São realizadas reuniões semanais 

entre os membros para tratar do 

andamento do plano. 

Falta de envolvimento direto e suporte da 

diretoria 

Não Ajudaram na construção e 

monitoramento do plano 

Conflito na alta gestão Sim Devem ser realizadas diversas 

reuniões e ter muito dialogo 

Diferentes níveis organizacionais buscando 

isoladamente seus objetivos sem considerar os 

objetivos gerais da organização 

Não Plano foi construído ouvindo toda 

a organização 

Inadequada habilidade das lideranças Sim As lideranças realizaram cursos e 

programas de capacitação 

Estilo de gerência top-down Sim Cursos e programas de 

capacitação específicos sobre 

liderança 

Insuficiência de recursos humanos Não Recursos são suficientes 

  Continua 
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Contiinuação   

Falta de habilidades e conhecimento dos 

colaboradores para execução das tarefas 

Não Quando existe a necessidade de 

capacitação, ela é realizada 

Resistência das pessoas à mudança Sim Muitas pessoas são resistentes. 

Aumentou os fluxos de 

comunicação.  

Estratégias não associadas a metas de 

departamento, equipes e indivíduos 

Não Os indivíduos possuem metas, 

porem algumas é difícil de estar 

claramente e diretamente 

associada ao plano 

Falta de feedback Não Reuniões semanais ajudam no 

feedback 

Anti planejadores e sabotadores Não Existem membros contra, por 

razões de interesse próprio. O 

interesse coletivo deve prevalecer 

sempre 

Falta de entendimento e clareza de metas e 

objetivos 

Não Objetivos e metas foram 

desenhadas de maneira clara 

Visão e estratégias não executáveis Não Construção do plano foi realizada 

com base no diálogo.  

Conflito de prioridades dos objetivos e ações Sim Os membros têm diferentes 

interesses. O diálogo constante é 

fundamental.  

Problemas de comunicação interna sobre a 

implementação 

Não Mantiveram um bom fluxo de 

comunicação 

Falta de um processo claro e formal de 

implementação 

Não Apesar de não ter um processo 

formal, acredita que esse ponto 

não atrapalha 

Dificuldade de coordenação através das 

funções 

Não Funções são claras.  

Demora na implementação do plano Sim Não conseguiram superar 

Distinção entre quem constrói o plano e quem 

implementa (diferentes indivíduos) 

Não O plano foi construído por todos 

Teoria da agência (indivíduo buscando 

interesses próprios, em lugar do coletivo) 

Sim Diálogo constante é a solução.  

Plano não defende bens comuns Não Plano defende o bem comum por 

que foi construído por todos 

Dificuldades em relação ao planejamento 

financeiro de longo prazo 

Não Não apresentam problemas 

financeiros 

Efeito ‘carona’ de associados  Não A maior parte da produção do país 

é comercializada via cooperativa 

(90%). Poucos free riders. 

Maturidade da associação Sim Necessidade de desenvolvimento 

do mindset para implementação de 

plano 

Gestão da associação feita por voluntariado 

(próprios associados dedicam seu tempo, não 

sendo feita a gestão por profissionais 

contratados e exclusivos) 

Não Tem o board contratado com 

profissionais do mercado (CCO, 

CFO, CEO) 

Estrutura da associação não compatível com o 

planejado 

Não Estrutura da cooperativa é 

suficiente 

Fatores externos não previstos Não Reuniões constantes entre o board 

Quadro 25 - Dificuldades enfrentadas pela cooperativa 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de entrevista com cooperativa e Chandlers (1962), Kaplan 

and Norton (1997, 2008), União Europeia (1997) Olson (1999), Anderson and Vincze (2000), Beer 

and Eisenstat (2000), Tompson and Strickland (2000), O’Regan and Ghobadian (2002), David (2002), 

Rodrigues et al. (2003), Giraldi and Campomar (2005), Grant (2010), Al-Kandi, Asutay and Dixon 

(2013), Klag and Langley (2014), Guerreiro and Souza (2015) and Castro, Neves and Scare (2015). 
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Fatores de sucesso para implementação: 

Para a cooperativa, a comunicação boa e eficiente sobre a estratégia geral da empresa é 

fundamental para o sucesso da implementação. Adicionalmente, o diálogo constante com os 

diferentes membros e colaboradores é fundamental para alinhar os caminhos da cooperativa. 

Outro fator de sucesso é a detalhamento e clareza da estratégia desenhada, a qual deve ser de 

entendida por todos da organização.  

 

5.4.6 Pontos de aprendizado com o caso 

O caso estudado traz diversos pontos de aprendizado e insights para a proposição de um 

método. Dentre os principais pontos de aprendizado, pode-se destacar: 

• O plano estratégico da cooperativa traz os principais elementos apontados na literatura 

como elementos chave de um plano estratégico, como: objetivos mensuráveis, 

estratégias claras, descrição de missão e visão e projetos estratégicos; 

• Ouvir todos os membros para na construção do plano; 

• Ter um board contratado, não composto por membros, com profissionais experientes; 

• Ter um conselho formado por membros; 

• Ter um conselho formado por membros externos e não cooperados; 

•  Realizar runiões semanais de acompanhamento da implementação e discussão de 

novas possibilidades; 

• Ter um departamento cuja principal atividade é o plano estratégico; 

• Haver comunicação constante do plano, das estratégias e da comunicação em todos os 

níveis da organização; 

• Capacitar os envolvidos na implementação do plano, sempre que houver demanda. 

 

5.4.7 Fontes de informação consultada 

Entrevista 

Foi realizada uma entrevista em profundidade com o Chief Commercial Officer (CCO) da 

cooperativa. A entrevista foi realizada presencialmente e in loco, na cidade de Aalsmeer, na 

Holanda, no mês de setembro de 2017.  
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Inicialmente foi enviado o Protocolo de pesquisa via e-mail para a secretária geral da 

empresa. Após conversas internas, foi designado o CCO como a melhor opção para a 

condução da entrevista. Em seguida, foi enviado, conforme solicitação do entrevistado, o 

roteiro de pesquisa. Por fim, foi submetido para a cooperativa o relatório do estudo de caso 

para validação e complementação por parte da cooperativa.  

Documentos 

Para complementar os dados das entrevistas, alguns documentos da organização foram 

consultados. São eles: 

f) Planejamento estratégico denominado “2020 Strategy”, 2016. 

g) Relatório denominado “Annual report 2016”, 2017. 

h) Relatório denominado “Annual report 2015”, 2016. 

Páginas na internet 

Foram acessados alguns websites para complementação de informações. Por decisão da 

própria organização, a cooperativa não foi identificada. Por este motivo, não serão expostos 

os websites consultados para que se evite a identificação da cooperativa. 

 

5.5 LTO Glaskracht Netherlands 

5.5.1 Informações Gerais 

A LTO Glaskrach é uma associação de produtores de horticultura de estufa. A sede da 

associação é localizada na cidade de Zoetermeer, na Holanda. É a principal e maior 

associação de produtores de horticultura de estufa da Holanda. A associação trabalha em 

atividades nacionais em defesa da política setorial e inovação para as empresas de 

horticultura. Representa 70% do total da produção de estufas e busca as melhores condições 

de empreendedorismo para as empresas de horticultura de estufa, fortalecendo a horticultura 

de estufa para que ela continue a liderar em nível internacional.  

A LTO Glaskracth trabalha com alguns grandes temas: energia, água, trabalho, sanidade 

vegetal, inovação e meio ambiente. Os temas serão melhor descritos abaixo: 
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Energia: a energia é o grande custo para as empresas de horticultura de estufa além de 

ter importância social para reduzir ainda mais as emissões de CO₂. Dessa forma, a 

LTO Glaskracth está comprometida com a conservação da energia, com os custos de 

transporte de gás, as emissões de CO₂ e a mudança da Lei de Gás e Eletricidade.  

Trabalho: o setor é um grande gerador de empregos diretos e indiretos para mais de 

350 mil pessoas, sendo um importante empregador no país. Tem projetos que visam 

amparar e dar suporte para pessoas que trabalham na horticultura de estufa.  

Inovação: tem alguns programas de inovação nos quais há o incentivo à 

profissionalização e à renovação das empresas de horticultura de estufa. Em primeiro 

lugar, esses programas visam conscientizar os produtores sobre a necessidade de 

mudanças na energia, na saúde vegetal e na água. Em algumas áreas de programas 

como em The New Telen, os membros são encorajados a aplicar os conhecimentos 

dentro da empresa. São os criadores do Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN)11.  

Cooperativas de colheita: a LTO Glaskracht Nederland incentiva a criação de 

cooperativas de culturas, na qual os membros compartilham em conjunto os 

conhecimentos e os custos. Com a Flynth Advisers e Accounts e Westland Partners, a 

LTO Glaskracht apoia essa iniciativa.  

Kom in de Kas: Kom in Kas é um projeto independente da LTO Glaskracht 

Nederland, sendo um evento público anual da horticultura holandesa em estufa. O 

evento ocorre no primeiro final de semana de abril, onde mais de 200 produtores de 

estufas (vegetais, flores de corte e vaso) abrem suas portas ao público. São 26 regiões 

no país, nas quais o público geral pode visitar e conhecer o funcionamento de uma 

estufa. O evento busca aproximar o público em geral dessa atividade de grande 

importância para a agricultura e a economia holandesas. O público pode conhecer o 

funcionamento, degustar produtos e existem atrações especificas para as crianças. É 

um evento educacional e de experiência, com degustações.  

Influência política: a organização tem um pilar de trabalho de lobby entregoverno, 

política e sociedade civil, buscando criar condições continuas para que os membros 

                                                 
11 Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) ou Fundação Holandesa para Inovação em Horticultura de estuda é 

uma aliança para que trabalha em conjunto com o Ministério Holandês de Assuntos Economicos. Esta iniciativa 

busca inovações de sistema de horticultura de estufa. É uma fundação financiada por fundos governamentais e 

privados, na proporção de 50/50. (nota do autor). 
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aproveitem ao máximo e desfrutem de um melhor ambiente de negócios. A associação 

tem voz ativa e forte influência. Trabalha em conjunto com outras associações da 

industrias, além de TLO Nederland, VNO-NCW, GroentenFruit Huis, Plantum NL e 

VBN.  

Técnica: atua estimulando e facilitando o desenvolvimento e troca de conhecimento 

coletivo para melhorar o negócio geral dos membros. Realiza isto por meio do 

monitoramento ativo de comitês de culturas e pesquisas. Ademais, os coordenadores 

de áreas trabalham em conjunto com empresários, fornecedores e instituições de 

pesquisa. 

Desenvolvimento de engenharia de horticultura: a associação trabalha com o 

Horticulture Tecnology Development (TTO - Tuinbouw Techniek Ontwikkeling) para a 

conexão com sua experiência em inovação. Por meio desta parceria, a LTO Glaskracht 

Nederland incentiva os membros a continuar concentrando-se nas inovações técnicas 

de cultivo, mantendo a liderança em inovações técnicas do setor de horticultura de 

estufa holandesa. 

Missão: ter um setor de estufa sustentável e rentável nos Países Baixos 

Histórico 

A LTO Glaskracht Netherlands foi formada em 2007. Os produtores de estufa queriam sua 

própria organização nacional para lobby, inovação, pesquisa e contatos de membros. Desde 

2007, a LTO Glaskracht é uma organização independente que colabora com a LTO 

Netherlands, que representa todos os setores agrícolas da Holanda e a Greenport Holland que 

agrega todas as organizações de horticultura.  

Membros 

A associação tem 1500 produtores de horticultura de estufa membros associados em 2016. 

Somado aos produtores de estufa, a associação ainda agrega outros 200 membros que são 

empresas de insumos, consultores, prestadores de serviços para o setor, empresas de 

estruturas, peças, entre outros.  

Do total dos membros, cerca de 1/3 são de produtores de hortaliças, 1/3 de produtores de 

flores de corte e 1/3 de produtores de flores de vaso.  
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O perfil dos produtores de horticultura de estufa na Holanda tem mudado. As novas gerações 

estão assumindo ou entrando no negócio, e estes, tem um perfil mais tecnológico e de gestão. 

Essa mudança traz impactos nas necessidades dos membros em relação a associação.  

Setor de atividade, representatividade e escopo geográfico 

A associação agrega os produtores de horticultura de estufa da Holanda. É a principal 

associação do setor no país, apresentando outras três associações regionais alinhadas a ela, a 

LLTO (Limburgse Land-en Tuinbouwbond), a LZTO (Zuidelijke Land- en 

Tuinbouworganisatie) e a LTO Noord Glaskracht.  

A LTO Glaskracht atua em todo o país, com ações de interesse nos níveis local, regional, 

nacional e internacional. Os membros são, em sua totalidade, holandeses e a maior 

concentração de área é na região Westland.  

A associação tem elevada representatividade. Em relação à área, do total de nove mil hectares 

de estufas, os membros da associação somam seis mil hectares. Os membros representam 

cerca de 50% do total de produtores de estufas profissionais e 70% do volume total de 

produção de estufas. 

Serviços providos 

A associação não oferece serviços com benefícios diretos para os membros, como serviços 

técnicos, financeiros e de comercialização. Os serviços ofertados são os bens coletivos. Os 

membros se beneficiam da associação pela sua força política, influenciando políticas de 

governo local e nacional, além de pesquisas coletivas, compartilhamento de conhecimento e 

lobby. Além disso, os membros podem participar de reuniões para aumentar os 

conhecimentos e realizar network com outros membros e empresas do setor. A associação 

trabalha em atividades nacionais em defesa da política setorial e inovação para as empresas de 

horticultura. Trabalha também facilitando o financiamento tanto para produtores quanto para 

pesquisadores, e realizam pesquisas e estudos de acordo com a demanda dos produtores 

membros.  

5.5.2 Governança e Estrutura organizacional 

A LTO Glaskracht Nederland é a entendida que representa os produtores hortícolas de estufa 

da Holanda em nível nacional. Existem outras três associações que, alinhadas à LTO 
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Glaskracht Nederland, atuam de forma regional, que são: LTO Noord Glasckracht, ZLTO e 

LLTB.  

A associação é constituída pelo General Members Meeting, no qual são aprovadas as 

principais decisões. A gestão da associação é realizada pelo diretor executivo e os 

colaboradores contratados, sob a supervisão do Board. Os projetos desenvolvidos pela 

associação são executados e coordenador pelos Theme Groups, que são coordenado e 

alinhados pelo diretor executivo e pelo Board. Na Figura 32 é detalhada a governança e 

estrutura organizacional da associação.  

 

Figura 32 - Governança e estrutura organizacional da LTO Glaskracht Nederland 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de LTO Glaskracht Nederland. 

General Members Meeting: é a reunião geral da associação, a qual acontece duas 

vezes ao ano, com a finalidade de decidir sobre orçamento e contribuições com base 

na política e plano de atividades para o próximo ano. É formada pelos membros da 

associação. 

Board: é o conselho nacional, composto pelo presidente - que pode ser ou não 

membro da associação, sendo contratado em tempo integral para essa função - e por 

representantes regionais. Ainda fazem parte do Board, membros seletos individuais. 

Os representantes regionais e os membros do Board devem ser membros associados 

da LTO Glaskracht Nederland. 
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Theme Group: existem quatro grupos de trabalho – energia, trabalho, sanidade vegetal 

e água. Os grupos são formados por membros por cerca de 20 membros (produtores), 

que contribuem e decidem sobre metas e políticas. Os grupos aconselham os 

conselhos e os tomadores de decisões da associação, bem como coordenam projetos 

técnicos, pesquisas e estudos. 

Além dos conselhos e comitês de produtores, há 25 assessores de políticas, gerentes de rede e 

gerentes de inovação que trabalham para a organização. Eles estão em contato frequente com 

os membros e a governança da associação. 

Forma de contribuição 

A adesão a associação é voluntária. Os produtores devem ver a importância e o valor do 

trabalho da associação para decidirem se querem se associar. 

Em relação a taxas, existe uma taxa de contribuição com base no volume de produção 

individual dos membros. Os pequenos produtores pagam cerca de € 1000 por ano e os 

produtores maiores aproximadamente € 10000 € por ano. 

 

5.5.3 Análise dos Recursos 

Neste tópico serão analisados os recursos tangíveis e intangíveis e humanos da LTO 

Glaskracht Nederland. 

5.5.3.1 Recursos Tangíveis 

Financeiros: o turnover da associação é de € 3,5 milhões, e os recursos financeiros têm como 

fonte as contribuições dos membros. O turnover é suficiente para manter as atividades da 

associação, não tem problemas financeiros. Quando existem sobras, essas são destinadas à um 

fundo de reserva. quais vão para um fundo de reserva. O fundo de reserva da associação está 

hoje em € 3 milhões, acumulados ao longo dos últimos dez anos.  

Físicos: a associação está sediada na cidade de Zoetermeer, na Holanda. O escritório fica em 

um prédio comercial na cidade. A estrutura física da associação é considerada pelo 

entrevistado como adequadas e suficientes para as atividades desenvolvida pela associação.  
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5.5.3.2 Recursos intangíveis 

Tecnologia: Não apresenta nenhuma patente, propriedade de tecnologia ou direitos. A 

associação apenas organiza atividades coletivas e serviços de conhecimento.  

Reputação: na opinião do entrevisto, LTO Glaskracht Nederland é considerada a voz dos 

produtores hortícolas de estufa da Holanda. Esse reconhecimento se deve principalmente por 

ser uma organização plena, que traz resultados para os membros e pela influência que os 

membros possuem na agricultura holandesa. De maneira geral, a reputação da associação é 

muito boa perante os membros, os stakeholders e público em geral. 

5.5.3.3 Recursos Humanos 

Quantidade e qualidade: a associação tem cerca de 30 colaboradores contratados. Os 

recursos humanos da associação são suficientes para desempenhar as atividades de maneira 

satisfatória. Em relação à qualidade, os colaboradores possuem habilidades e conhecimentos 

necessários para desempenhar suas funções. Quando necessário, os colaboradores recebem 

treinamentos e capacitações.  

Capacitação: os colaboradores são bem capacitados e, em sua maior parte, não têm 

necessidade de conhecimentos muito específicos em uma determinada área. Quando existe a 

necessidade de capacitação ou treinamento, esses são oferecidos para o colaborador.  

Objetivos: todos os colaboradores possuem objetivos e metas individuais que estão alinhados 

com o plano estratégico.  

Motivação: na visão do entrevistado, os colaboradores são muito envolvidos com a 

associação, estão muito satisfeitos e gostam muito de trabalhar na associação. Muitos dos 

colaboradores possuem ligação com o setor, pois muitos têm pais, parentes ou amigos que são 

produtores. A associação não ofereceplano de carreira para os colaboradores.  

Comunicação: de acordo com o entrevistado, a comunicação é muito importante, tanto entre 

os colaboradores quanto entre os membros. A comunicação e o compartilhamento de 

informações sempre podem ser aprimorados, mas há contato próximo no escritório e via e-

mail e web interna. Parte da comunicação é feita via e-mail semanal, nos quais são enviadas 

informações exclusivas para os membros, além de informações atuais da associação. O 

principal veículo de comunicação é o mailing.  
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5.5.4 Plano Estratégico 

A associação desenvolve planos estratégicos formais e estruturados desde 2007. O plano 

estratégico utilizado neste estudo foi desenvolvido em 2012 e se encerrará em 2020.  

Método: a construção do plano contou com a ajuda de uma empresa de consultoria. Houve a 

contratação de uma consultoria técnica, principalmente para determinar os objetivos técnicos, 

que precisavam de uma análise de viabilidade e serem executáveis. Após a definição dos 

objetivos, eles foram discutidos repetidas vezes com os membros e conselhos. Depois de 

acordado os objetivos, o plano foi levado para o governo, uma vez que boa parte dos projetos 

dependia de apoio governamental para algumas ações como financiamento, por exemplo. Os 

projetos surgem de uma interação entre pesquisadores, board e os membros.  

Plano: 

O Plano estratégico estudado na organização é um plano estratégico com foco no consumo de 

energia e que regeu a associação até o momento da construção do estudo de caso (setembro de 

2017). O plano chama-se Kas als Energiebron (Greenhouse como uma fonte de energia). A 

LTO Glaskracht Nederland estava finalizando, no período em que foi realizada a entrevista 

para este estudo de caso, um novo plano estratégico, porém, por não ter sido implementado 

ainda, optou-se em estudar o plano estratégico ainda em vigor, o Kas als Energiebron.  

O consumo de energia na horticultura de estufa é um ponto de muita atenção, uma vez que 

compõe os principais fatores do custo de produção. A energia é importante para o 

funcionamento das estufas, seja para controle de condições climáticas (umidade, temperatura), 

seja como luminosidade e para sistemas automatizados. 

Dentro do plano, produtores, governos, institutos de pesquisa, fornecedores e outras 

organizações trabalham em conjunto.  

Objetivos e ambições: 

O objetivo geral do plano é reduzir as emissões de CO2 da horticultura holandesa de estufa 

em 2% a 3% ao ano. Acredita-se que se alcançarão os resultados por meio da inovação e do 

uso de energia sustentáveis. O plano é uma parceria entre a LTO Glaskracht Nederland e o 

Ministério da Economia da Holanda. 
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Objetivos para 2020: 

• Emissões máximas de 6,2 Mton de CO2; 

• Economia de 11 PJ de energia em relação a 2011.  

Meta para 2020: 

• Ser capaz de produzir em novas estufas condições climáticas neutras e eficientes em 

custos. O aumento de produção pode ser feito de forma econômica, com a metade de 

combustível fóssil (em relação a 2011). 

Meta para 2050: 

• A energia consumida pelo setor de horticultura de estufa ser completamente 

sustentável e economicamente viável.  

O governo e o setor de horticultura têm um acordo plurianual que estabelece os objetivos e as 

ambições para 2020 e os acordos financeiros até o final de 2017. Foram disponibilizados € 5 

milhões para 2016. O dinheiro investido é determinado em conjunto com os produtores.  

Para atingir os objetivos propostos, o plano traz algumas ações a serem realizadas. São elas: 

• Iniciar e supervisionar pesquisas; 

• Compartilhar conhecimento por meio de reuniões e também online; 

• Promover o Crescimento da Próxima Geração (Het Nieuwe Telen); 

• Estimular o uso de energia geotérmica; 

• Atualizar anualmente o barômetro da CHP com a posição econômica das instalações 

de produção de CHP produtoras de calor em empresas de horticultura; 

• Desenvolver conhecimento para o fornecimento alternativo de CO2 e também da 

dosagem eficiente; 

• Desenvolver redes de conhecimento e informação para bioenergia; 

• Garantir apoio político; 

• Organizar o apoio financeiro e subsídios; 

• Monitorar os resultados anualmente sobre a economia de energia e uso de energia 

sustentável na horticultura de estufa (Energiemonitor). 
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Resultados: 

Até setembro de 2017, momento da construção do estudo de caso, o plano monstroubons 

resultados e sucesso na implementação, tendo alguns objetivos já atingidos parcialmente e 

outros em sua totalidade.  

No período 2010-2015, as emissões de CO2 diminuíram 30%, saindo de 8,1 Mton para 5,7 

Mton. Além disso, o nível de emissões está abaixo (8%) da meta máxima para 2020 que é 6,2 

Mton. Os valores alcançados em 2015 também estão 16% abaixo do nível de 1990.  

Somado à redução nas emissões, também houve declínio no consumo de energia em 7% no 

mesmo período (2010-2015), enquanto que a produção aumentou 8%. Ou seja, se está usando 

menos energia para produzir mais.  

A economia de energia recebeu um grande impulso, entre outras coisas, pelo crescimento do 

projeto New Generation Growing. Em suma, o setor está usando menos gás natural. Next 

Generation Growing significa cultivo de baixa energia e ótimo rendimento. No início de 

2016, mais de 350 empresas (1.800 ha) já colocavam o Next Generation Growing em prática. 

Os produtores estão aplicando o projeto em suas próprias culturas específicas, em seu próprio 

ritmo, com ou sem investimento. Ao controlar de forma otimizada a colheita, incluindo 

temperatura, umidade, dosagem de CO2, iluminação e triagem, economias consideráveis de 

energia (até 30%) podem ser feitas, mesmo sem investimento. 

Outro fato importante é aumento do consumo de energias sustentáveis em detrimento ao uso 

de energia fóssil. Entre 2010 e 2015, o uso de energias sustentáveis aumentou 110%. As 

principais energias sustentáveis utilizadas são geotérmicas (48%), solar (16%), 

biocombustíveis (12%) e compra de energia sustentável (24%).  

Monitoramento: o monitoramento do plano é constante. Principalmente para o 

monitoramento das metas, a associação conta com o apoio do Energiemonitor Glastuinbouw 

(monitor de energia de horticultura em estufa), publicado por Wageningen Economic 

Research, que monitora o consumo de energia e emissões das estufas.  
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5.5.5 Implementação do Plano estratégico 

O plano tem sido implementado com sucesso. Alguns objetivos do plano já foram atingidos, 

enquanto outros ainda estão sendo buscados, uma vez que o plano tem objetivos até 2020. De 

acordo como o entrevistado, o plano estratégico dá orientação aos planos do ano e ações a 

serem tomadas. Dessa forma, não há opção de não ter um plano estratégico. Em muitos casos, 

os objetivos não são totalmente alcançados, mas para o entrevistado, isso não significa que o 

plano não seja bem-sucedido. 

Método de implementação utilizado: 

A LTO Glaskracht Nederland não apresenta um método formal e estruturado para a 

implementação do plano. Adota alguns passos à medida que necessita. De maneira geral, o 

processo de implementação ocorre na sequência:  

1. O plano é aprovado pelo conselho; 

2. São definidas as ações de curto prazo; 

3. Estabelece o compromisso dos membros para a execução das ações; 

4. Adapta as ações à realidade atual da associação e da política do país.  

Dificuldades na implementação: 

A associação apontou alguns pontos de dificuldade para implementar o seu plano estratégico. 

São eles:  

a) Os interesses individuais, em lugar do bem coletivo. Muitos membros esperam 

benefícios individuais, isto é, que a associação resolva seus problemas 

individuais.  

b) A proporcionalidade nas votações. De acordo com o estatuto da associação, o 

poder de votação é proporcional à contribuição que o membro tem para a 

associação, a qual, por sua vez, é proporcional ao tamanho do negócio. Isto 

pode tendenciar o plano para negócios maiores, em detrimento de pequenos 

negócios.  

c) Comunicação do plano. É preciso ter muita clareza para expor qualquer ponto 

para os membros, pois é necessário um entendimento correto. Para aprovar 
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alguma ação é preciso que haja 2/3 dos produtores com parecer favorável; 

dessa forma, a correta comunicação e entendimento por parte do membro é 

fundamental. 

d) Entendimento dos objetivos do plano. Muitos membros entendem os objetivos 

do plano, mas não entendem o porquê daquele objetivo.  

e) Atrasos na implementação. A associação enfrentou atrasos para iniciar a 

implementação, mas o principal fator de atraso foi a demora nos resultados das 

pesquisas, os quais eram as bases fundamentais para desenvolver o plano.  

f) Dependência de outros órgãos para concretizar objetivos. Alguns objetivos do 

plano iam além das capacidades da associação, dependendo também da ajuda 

de governo e outras instituições privadas, principalmente projetos ligados à 

necessidade de financiamento.  

Dificuldades encontradas na literatura X caso estudado: 

No Quadro 26 abaixo, foi realizado o levantamento das principais dificuldades de 

implementação encontradas na literatura, a posterior averiguação se o caso estudado enfrentou 

estas dificuldades durante o processo de implementação de seu plano estratégico e, em caso 

afirmativo, como superou estas dificuldades.  

Principais dificuldades Sim/Não Formas de superação  

Alinhamento das decisões e ações de toda a 

empresa para um mesmo caminho 

Não O plano foi discutido diversas vezes com 

os membros e conselho, até chegar a um 

acordo. 

Falta de entendimento comum sobre o plano 

entre os membros da diretoria e membros do 

grupo gestor 

Não O plano foi discutido e construído em 

conjunto com os membros e conselhos. 

Falta de envolvimento direto e suporte da 

diretoria 

Não Todos estão envolvidos no plano. 

Conflito na alta gestão Não Diretoria é alinhada. 

Diferentes níveis organizacionais buscando 

isoladamente seus objetivos sem considerar os 

objetivos gerais da organização 

Sim É preciso buscar o bem coletivo e seguir o 

plano já discutido e aprovado à risca. É 

preciso muito diálogo.  

Inadequada habilidade das lideranças Não Lideranças são bem capacitadas. 

Estilo de gerência top-down Sim Possuem muitos membros e chegar em 

solução as vezes exige isto. Comunicar as 

decisões e o porquê das decisões.  

Insuficiência de recursos humanos Não Recursos suficientes em qualidade e 

quantidade 

Falta de habilidades e conhecimento dos 

colaboradores para execução das tarefas 

Não Colaboradores são bem capacitados e 

quando é necessário, realizam 

treinamentos 

Resistência das pessoas à mudança Sim É preciso fazer um trabalho grande para 

conscientizar os membros da necessidade 

de mudança. 

  Coontinua 
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Continuação   

Estratégias não associadas a metas de 

departamento, equipes e indivíduos 

Não Muitas funções dos colaboradores estão 

relacionadas ao plano. 

Falta de feedback Não Tem fluxo de comunicação constante. 

Anti planejadores e sabotadores Não O plano foi discutido massivamente, não 

dando margem para sabotadores. 

Falta de entendimento e clareza de metas e 

objetivos 

Sim Comunicação clara e constante sobre os 

objetivos. 

Visão e estratégias não executáveis Não Objetivos e estratégias muito discutidos 

na construção do plano. 

Conflito de prioridades do objetivos e ações Não Construção conjunta do plano. 

Problemas de comunicação interna sobre a 

implementação 

Não Fluxo constante de comunicação.  

Falta de um processo claro e formal de 

implementação 

Não Não tem um processo formal, mas não 

houve dificuldades. 

Dificuldade de coordenação através das 

funções 

Não Bastante diálogo e comunicação nos 

diferentes níveis da organização. 

Demora na implementação do plano Sim Muitas pesquisas atrasaram. Membros não 

esperavam e muitas vezes agiam 

sozinhos. 

Distinção entre quem constrói o plano e quem 

implementa (diferentes indivíduos) 

Sim Necessidade de alinhamento e 

comunicação. 

Teoria da agência (indivíduo buscando 

interesses próprios, em lugar do coletivo) 

Sim Apenas focar em ações de interesse 

coletivo, eliminando os interesses 

pessoais. É preciso diálogo com os 

membros.  

Plano não defende bens comuns Sim Por se tratar de um plano focado em 

energia, alguns produtores não tinham 

muito interesse. Porém, o bem coletivo 

tinha que prevalecer e a comunicação e 

convencimento foram importantes.  

Dificuldades em relação ao planejamento 

financeiro de longo prazo 

Não Saúde financeira da associação é boa.  

Efeito ‘carona’ de associados  Sim Para evitar free rider tem que tentar trazer 

não membros para a associação, 

mostrando a importância para a filiação e 

os benefícios da associação. Utiliza 

também o colaborador de campo para este 

trabalho. Promove conteúdo exclusivos 

para os membros. 

Maturidade da associação Não Associação tem planos desde 2007, já 

possuindo o mindset de implementação de 

planos.  

Gestão da associação feita por voluntariado 

(próprios associados dedicam seu tempo e não 

por profissionais contratados e exclusivos) 

Não Sua estrutura é composta por um diretor 

executivo e colaboradores contratados 

para a gestão da associação.  

Estrutura da associação não compatível com o 

planejado 

Sim Alguns projetos tinham grandes 

dimensões, que dependiam do governo e 

instituições de pesquisa.  

Fatores externos não previstos Não Não enfrentaram problemas externos.  

Quadro 26 - Dificuldades enfrentadas pela LTO Glaskracht Nederland 

Fonte: elaborado pelo autor  (2018), a partir de entrevista com a associação e Chandlers (1962), 

Kaplan and Norton (1997, 2008), União Europeia (1997) Olson (1999), Anderson and Vincze (2000), 

Beer and Eisenstat (2000), Tompson and Strickland (2000), O’Regan and Ghobadian (2002), David 

(2002), Rodrigues et al. (2003), Giraldi and Campomar (2005), Grant (2010), Al-Kandi, Asutay and 

Dixon (2013), Klag and Langley (2014), Guerreiro and Souza (2015) and Castro, Neves and Scare 

(2015). 
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Fatores de sucesso para implementação: 

Para que um plano seja implementado com sucesso, o caso aponta que: 

• O plano tem que promover a lucratividade dos associados; 

• O plano deve estar alinhado com as demandas do mercado; 

• O plano deve trazer benefícios para a sociedade em geral, pois, assim, também se 

ganha o apoio da sociedade; 

• O conhecimento deve ser partilhado entre associação e membros e entre os membros; 

• A busca deve ser para se trabalhar com ações de ganhos coletivos; 

• Profissionalizaçãr cada vez maior do staff; 

• A comunicação é a chave do sucesso; 

• Membros precisam estar dispostos à mudança. 

 

5.5.6 Pontos de aprendizado 

O caso estudado traz diversos pontos de aprendizado e insights para a proposição de um 

método. Dentre os principais pontos de aprendizado, pode-se destacar: 

• Existência de uma diretoria executiva contratada; 

• Presidente pode ou não ser contratado; 

• Presidente com dedicação exclusiva ao cargo; 

• Construção e discussão massiva sobre os objetivos do plano; 

• Comunicação clara e intensa sobre o plano; 

• Busca de parcerias com o setor privado para execução de projetos; 

• Busca de apoio do governo para projetos específicos; 

• Os objetivos do plano devem estar em linha com as possibilidades das empresas 

individuais; 

• Considerar as diferenças regionais. Para isso, compor o conselho e board com 

membros representantes das diferentes regiões; 

• Colaborador contratado pela associação com a função exclusiva de relacionamento 

com os membros. O colaborador visita frequentemente os membros e mostra a 

importância e os resultados da associação no negócio do membro. Este mesmo 

colaborador também tem a atividades de buscar novos membros para a associação; 
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• Realização de um trabalho de conscientização da necessidade de mudança dos 

membros. No caso estudado, esse trabalho é feito nas seguintes etapas: i. Comunicar o 

membro; ii. Repetir a comunicação diversas vezes; iii. Explicar o porquê da 

necessidade da mudança até que esteja bem claro; iv. Não estar sozinho, contar sempre 

com apoio de outros membros para ajudar no convencimento; v. Utilizar formadores 

de opinião para promover a mudança. 

 

5.5.7 Fontes de informação consultada 

Entrevista 

Foi realizada uma entrevista em profundidade com o presidente LTO Glaskracht Nederland. 

A entrevista foi realizada presencialmente e in loco, na cidade de Zoetermeer, na Holanda, no 

mês de setembro de 2017.  

Inicialmente foi enviado o Protocolo de pesquisa via e-mail para o presidente da associação. 

Após o aceite em participar do estudo de caso, foi enviado, conforme solicitado pelo 

entrevistado, o roteiro de pesquisa. O roteiro de pesquisa foi previamente respondido, via e-

mail, pelo entrevistado, o que permitiu aprofundar ainda mais as questões, com base no que 

foi respondido previamente. Na sequência foi realizado a entrevista presencial. Por fim, foi 

submetido para a associação, o relatório do estudo de caso para validação e complementação.  

Documentos 

Para complementar os dados das entrevistas, alguns documentos da organização foram 

consultados. São eles: 

a) Documento denominado “Saving energy and sustainable energy in greenhouse 

horticulture”, 2015; 

b) Relatório de infográfico com os principais resultados do plano, 2015. 

Páginas na internet 

Foram acessados alguns websites para complementação de informações.  

LTO GLASKRACHT NEDERLAND. Portal eletrônico da associação. Disponível em: 

<https://www.ltoglaskrachtnederland.nl>. Acesso em: 05 set. 2017.  
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LTO GLASKRACHT NEDERLAND. Glastuinbouw. Disponível em: < http://lto.nl/over-

lto/sectoren/glastuinbouw>. Acesso em: 05 set. 2017. 

KAS ALS ENERGIEBRON. Portal eletrônico do plano estratégico. Disponível em: 

<https://www.kasalsenergiebron.nl/>. Acesso em: 06 set. 2017. 

 

 

5.6 Análise consolidada dos casos 

Neste tópico será apresentada uma análise consolidada dos casos estudados. Serão analisados 

os fatores de estrutura, recursos e capacidades, as principais etapas dos métodos de 

implementação, uma análise das dificuldades e fatores de falha na implementação de plano, 

uma análise dos fatores de sucesso e por fim, uma análise de etapas extraídas dos casos 

estudados, para serem contempladas no protótipo de método. 

5.6.1 Análise da estrutura, recursos e competências 

Foram comparados neste tópico os principais pontos relacionados a estrutura, recursos e 

competências. O detalhamento está descrito no Quadro 27Quadro 27.  

Pontos Orplana AgroBio Socicana Coop. Flores 
LTO 

Glaskracht 

Representativid

ade 

Centro-sul - 

Brasil 

Nacional - 

Brasil 

Região de 

Guariba-SP 

Nacional – 

Holanda 

Nacional - 

Holanda 

Serviços 

Representativida

de, 

conhecimento e 

comunicação 

Representativid

ade relacionada 

a 

regulamentação

, coordenação e 

apoio 

Representativd

ade, 

laboratório, 

fiscalização, 

serviços 

técnicos, 

comunicação, 

plano de saúde, 

projetos 

sustentáveis 

Diversos 

serviços 

relacionados 

à 

comercializaç

ão de flores 

Representativida

des, 

conhecimento, 

diversos serviços 

técnicos e 

comerciais, lobby 

Governança 

Regime de 

Governança 

Formal, 

estatutário 

Formal, 

estatutário 

Formal, 

estatutário 

Formal, 

estatutário 

Formal, 

estatutário 

Diretoria 
Voluntária, só 

membros 

Voluntária, só 

membros 

Voluntária, só 

membros 

Board 

contratado. 

Não 

necessariame

nte membros 

Voluntário, só 

membros. 

Presidente 

contratado full 

time, porem 

membro 

Gestão 

executiva 

Contratado, 

profissional de 

mercado 

Contratado, 

profissional de 

mercado 

Contratado, 

profissional de 

mercado 

Contratado, 

profissional 

de mercado 

Contratado, 

profissional de 

mercado 

     Continua 



180 

 

Continuação      

Contribuição 
Baseado em 

orçamento 

Baseado em 

orçamento 

Baseado em 

orçamento 

Taxa sobre a 

comercializaç

ão de 

produtos e 

serviços 

prestados 

Valor baseado no 

volume de 

produção. Varia 

de € 1000 a € 

10000 por ano.  

Recursos 

Recursos 

Físicos 
Suficientes Suficientes 

Adequados e 

Suficientes 

Adequados e 

Suficientes 

Adequados e 

Suficientes 

Recursos 

intangíveis - 

Tecnologia 

Sistemas 

Consecana 
Não possuem Não possuem 

Principal 

meio de 

comercializaç

ão de flores 

“Clock” 

Não possuem 

Recursos 

intangíveis - 

Reputação 

Excelente Boa Boa 
Não 

satisfatória 
Excelente 

Recursos Humanos 

Quantidade e 

qualidade 
Insuficiente Suficientes Suficientes Insuficiente Suficiente 

Capacitação 
Ponto de 

melhoria 

Ponto de 

melhoria 

Ponto de 

melhoria 

Investimento 

constante 
Sem necessidade 

Objetivos e 

motivação 

Motivados. Não 

tem objetivos e 

metas alinhados 

ao plano 

Motivados. 

Objetivos e 

metas alinhados 

ao plano 

Motivados. 

Alguns 

objetivos e 

metas alinhados 

ao plano 

Motivados. 

Objetivos e 

metas 

alinhados ao 

plano 

Motivados. 

Objetivos e 

metas alinhados 

ao plano 

Plano de 

carreira e 

incentivos 

Não possui 

plano de carreira 

e incentivos 

financeiros ou 

benefícios 

Não possui 

plano de 

carreira. 

Programa de 

PPR 

Não possui 

plano de 

carreira. 

Programa de 

PPR. Programa 

de capacitação 

Possui plano 

de carreira e 

incentivos 

Não possui plano 

de carreira e 

incentivos 

financeiros ou 

benefícios 

Comunicação 

Comunicação 

interna 

(colaboradores) 

Verbal. 

Eficiente.  

Verbal. 

Eficiente. 

Verbal e 

digital. 

Eficiente. 

Boa 

comunicação. 

Digital 

Pode melhorar. 

Verbal e digital 

Comunicação 

interna 

(membros) 

Reuniões 

conselho e 

digital 

Reuniões 

comitê 

executivo e 

digital. Existem 

pontos de 

melhoria 

Digital, 

newsletter, 

informativos 

impressos, 

reuniões 

conselho 

Reuniões de 

board e 

digital 

Principalmente 

e-mails 

Comunicação 

externa 
Digital Digital Digital Digital Mailing digital 

Plano estratégico 

  Método 
Formal. 

Consultoria 

Formal. 

Consultoria 

Formal. 

Consultoria 

Formal. 

Consultoria 

Formal. 

Consultoria 

  

Monitoramento 

Informal. Gestor 

executivo 

Informal. 

Gestor 

executivo 

Informal. 

Superintendent

e 

Formal. 

Escritório de 

transformaçã

o – 

responsável 

pelo plano 

Formal. 

Consultoria e 

Gestor executivo 

     

Continua 
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Continuação      

Implementação 

  Método 

Informal. 

Desenvolvido 

pelo gestor 

Informal. 

Desenvolvido 

pelo gestor 

Informal. 

Desenvolvido 

pelo gestor 

Informal. 

Realizado 

pelo 

escritório de 

transformaçã

o 

Informal. 

Realizado pelo 

gestor executivo.  

Quadro 27 - Análise da estrutura, recursos e competências dos casos estudados 

Fonte: elaborado pelo autor (2018).  

Diante do quadro apresentado, é possível analisar que, apesar de atuarem em diferentes 

setores e representatividades, as AIPs estudadas são muito semelhantes entre si em relação as 

estruturas, recursos e capacidades. Nenhuma das AIPs estudadas apresenta importantes pontos 

de diferenciação, os quais poderiam dar um suporte maior ou menor em relação a 

implementação do plano.  

 

5.6.2 Método de implementação de planos estratégico 

Neste tópico são sintetizadas as principais etapas dos métodos adotados por cada um dos 

casos. As etapas estão no Quadro 28.  

Orplana AgroBio Socicana Coop. Flores LTO Glaskracht 

Priorizar os 

projetos 

estratégicos 

Priorizar os 

projetos 

estratégicos 

Priorizar os 

projetos 

estratégicos 

Transformation 

office traduz a 

estratégia em ações 

O plano é 

aprovado pelo 

conselho 

 

Estruturar a equipe 

responsável pelo 

projet 

Desenvolver planos 

de gestão anual 

Entendimento 

profundo do plano 

O plano é dividido 

em programas 

São definidas as 

ações de curto 

prazo 

 

Criação do Grupo 

de Governança 

Definição de metas 

e entregáveis 
Revisão 

Os programas são 

divididos em ações 

Estabelece o 

compromisso dos 

membros para a 

execução das ações 

 

Realizar um 

diagnóstico da 

estrutura 

Reestruturar as 

ações em pilares 

estratégicos 

Revalidação 

São realizadas 

reuniões semanais 

para 

acompanhamento do 

plano e das ações 

Adapta as ações à 

realidade atual da 

associação e da 

política do país 

Reestruturar a 

governança e 

equipe 

Criar identidade 

visual dos pilares 

estratégicos 

Avaliação dos 

recursos 
  

    

Continua 
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Continuação     

Reavaliar a 

priorização dos 

projetos 

constantemente 

Criar grupos de 

trabalho 

Planejamento e 

definição de 

indicadores 

  

Criação de grupos 

de trabalho 

Coordenar os 

grupos de trabalho 

Preparação das 

pessoas 
  

Desenvolver 

planos de gestão 

anual 

 Execução   

Buscar parcerias 

estratégicas 
    

Quadro 28 - Métodos de implementação dos casos estudados 

Fonte: elaborado pelo autor (2018)  

Os casos estudados não utilizaram métodos formais ou consagrados academicamente para 

implementar seus planos estratégicos; os métodos foram desenvolvidos pelos próprios 

gestores, de maneira intuitiva e por conhecimentos adquiridos em suas experiências 

profissionais. Dois casos ainda contam com a colaboração de consultoria para monitorar a 

implementação do plano estratégico.  

 

5.6.3 Principais dificuldades e fatores de falha na implementação de planos estratégicos 

Além dos fatores levantados na revisão de literatura, nos estudos de casos foram observados 

os principais fatores de dificuldades que as associações estudadas enfrentam na 

implementação de seus planos estratégicos. As dificuldades e fatores de falhas estão 

sintetizados no Quadro 29. 
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Dificuldades Casos 

Falta de conhecimento da essência dos conceitos 
Orplana, Socicana, Coop. 

Flores 

Capacitação das lideranças Orplana, Coop. flores 

Capacitação insuficientes dos colaboradores 
Orplana, Socicana, 

AgroBio 

Mudanças na gestão da associação Orplana 

Resistencia com vaidades pessoais dos membros Orplana 

Conflito de prioridades e objetivos divergentes entre os membros. 
Orplana, AgroBio, Coop. 

Flores, LTO Glaskracht 

Dificuldade de visão de longo prazo dos membros e da diretoria Orplana 

Conservadorismo e aversão a riscos Orplana 

Periodicidade do contato das lideranças com o plano estratégico Orplana, AgroBio 

Ações ligadas a fatores externos  
AgroBio, Socicana, LTO 

Glaskracht 

Comunicação e entendimento do plano Orplana, LTO Glaskracht 

Insuficiência de recursos humanos Orplana, AgroBio 

Resistência de pessoas à mudança 

Orplana, AgroBio, 

Socicana, Coop. Flores, 

LTO Glaskracht 

Falta de entendimento e clareza dos objetivos 

Orplana, AgroBio, 

Socicana, Coop. Flores, 

LTO Glaskracht 

Objetivos e estratégias não executáveis 
Orplana, AgroBio, 

Socicana 

Comunicação interna sobre implementação Orplana 

Maturidade da associação 
Orplana, Socicana, Coop. 

flores 

Efeito ‘carona’ Orplana, LTO Glaskracht 

Estrutura da AIP e recursos não compatível com o plano estratégico 
AgroBio, Socicana, LTO 

Glaskracht 

Conflito na alta gestão Coop. flores 

Necessidade de resultados rápidos Socicana 

Centralização de decisões 
Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

Demora na implementação do plano 
Socicana, Coop. Flores, 

LTO Glaskracht 

Plano não atender aos interesses de todos LTO Glaskracht 

Quadro 29 - Principais dificuldades na implementação de planos estratégicos apontadas pelos casos 

estudados 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de entrevistas. 

 

 

5.6.4 Fatores de sucesso e mitigação de falhas na implementação dos planos 

Nos estudos de casos, também foi possível identificar os principais fatores que têm levado as 

associações entrevistadas ao sucesso na implementação de seus planos. Estes fatores estão 

resumidos no Quadro 30. 
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Fatores de sucesso Casos 

Contratação de um gestor executivo com o foco na implementação do plano 

estratégico 

Orplana, Socicana, LTO 

Glaskracht 

Constante comunicação, esclarecimento e explicações sobre o plano 

Orplana, AgroBio, 

Socicana, Coop. Flores, 

LTO Glaskracht 

Descentralização das atividades, maior envolvimento e autonomia dos 

colaboradores na tomada de decisão e execução 

Orplana, AgroBio, 

Socicana 

Desenvolvimento contínuo dos líderes Orplana, Coop. flores 

Criação de Grupos Temático de trabalho Orplana, AgroBio 

Clareza nos objetivos, estratégias e tarefas Orplana, Coop. flores 

Definição de metas individuais alinhadas ao plano Socicana 

Envolvimento das bases e dos colaboradores das associações membro Orplana, AgroBio 

Comprometimento e disciplina da equipe 
Orplana, AgroBio, 

Socicana 

Revisão constante do plano estratégico Orplana 

Investimento em novos talentos Orplana 

Envolvimento do conselho deliberativo nas decisões do plano estratégico Orplana, Socicana 

Terceirização de algumas atividades 
Orplana, AgroBio, 

Socicana, LTO Glaskracht 

Desenvolvimento de alianças estratégicas para a execução do plano Orplana, LTO Glaskracht 

Criação de conselho externo, formado por executivos do mercado Orplana, Coop. flores 

Construção do plano ter sido realizada de forma coletiva 
AgroBio, Socicana, Coop. 

Flores, LTO Glaskracht 

Plano estratégico bem estruturado AgroBio, Coop. flores 

Divisão do plano estratégico em planos de gestão anual Orplana, AgroBio 

Reuniões de acompanhamento do plano estratégico Socicana, Coop. flores 

Reavaliação e alinhamento constante do plano Socicana, LTO Glaskracht 

Existência de um departamento específico para implementação do plano Coop. flores 

Capacitação dos envolvidos na implementação do plano Socicana, Coop. flores 

Promoção da lucratividade do associado LTO Glaskracht 

Alinhamento do plano com as demandas do mercado Socicana, LTO Glaskracht 

Partilha de conhecimento sobre o plano LTO Glaskracht 

Busca de parcerias estratégicas Orplana, LTO Glaskracht 

Quadro 30 - Fatores de sucesso na implantação de planos estratégicos apontados nos estudos de casos 

Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de entrevistas 

 

 

 

5.6.5 Ações para o protótipo de método a partir dos casos estudados 

Após a análise dos casos, foi possível identificar algumas ações que um método de 

implementação de planos estratégico em AIPs deve contemplar. Essas ações são descritas no 

Quadro 31, no qual também são identificados quais os casos geraram as ações.  
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Ações Casos 

1 Ter um plano estratégico formal 

Orplana, AgroBio, Socicana, 

Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

2 Buscar somente ações de benefícios coletivos  
Orplana, Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

3 
Construir o plano conjuntamente, envolvendo todas as esferas – 

diretorias, conselhos, membros.  

Orplana, AgroBio, Socicana, 

Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

4 Construir objetivos e metas claros 
Orplana, Socicana, Coop. 

Flores, LTO Glaskracht 

5 

Revisar e adaptar o plano para que atenda a necessidade atual da 

associação, levando em consideração o mercado e as diferenças 

regionais 

Socicana, LTO Glaskracht 

6 Prover lucratividade para os associados LTO Glaskracht 

7 Buscar benefícios para a sociedade em geral LTO Glaskracht 

8 
Possuir um gestor executivo contratado com foca na implementação do 

plano 

Orplana, AgroBio, Socicana, 

Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

9 Adotar conselho consultivo externo, com profissionais do mercado Orplana, Coop. Flores 

10 Engajar a diretoria na execução e monitoramento do plano 
AgroBio, Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

11 
Descentralizar atividades, dar maior envolvimento e autonomia dos 

colaboradores na tomada de decisão e execução 
Orplana, AgroBio, Socicana 

12 
Revisar a governança e equipe para atender as demandas do plano 

estratégico 
Orplana, Socicana 

13 Profissionalizar staff e ter board com profissionais de mercado 
Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

14 Ter um presidente com dedicação exclusiva – contratado ou não LTO Glaskracht 

15 
Definir contribuições para os membros baseadas em orçamento prévio 

da estrutura 
Orplana, AgroBio, Socicana 

16 Dividir proporcionalmente a taxa de contribuição 
Orplana, AgroBio, Socicana, 

LTO Glaskracht 

17 
Contemplar as ações do plano estratégico no orçamento, alocando 

recursos suficientes para execução 

AgroBio, Socicana, Coop. 

Flores, LTO Glaskracht 

18 Realizar um diagnóstico da estrutura e recursos da AIP Orplana, Socicana 

19 
Terceirizar tarefas que necessitem de especialização ou fazer uso de 

consultorias 

Orplana, AgroBio, Socicana, 

LTO Glaskracht 

20 Criar um processo de implementação AgroBio 

21 Traduzir a estratégia em projetos Coop. Flores 

22 Dividir os projetos em ações Coop. Flores 

23 Priorizar as ações, definindo-as em curto, médio e longo prazo Orplana, LTO Glaskracht 

24 Desenvolver um plano de gestão anual 
Orplana, AgroBio, LTO 

Glaskracht 

25 Definir metas, responsáveis, prazo e KPIs para toda ação do plano AgroBio, Socicana 

26 
Criar um departamento / área / gerencia de implementação do plano 

estratégico 
Coop. Flores 

27 Criar grupos de trabalho especializado por temas 
Orplana, AgroBio, LTO 

Glaskracht 

28 Eleger coordenadores para os grupos de trabalho AgroBio 

29 Eleger um líder conselheiros em cada grupo de trabalho Orplana 

30 
Envolver as bases de colaboradores membros na execução das ações do 

plano  
Orplana, AgroBio 

31 Envolver os conselhos nas decisões do plano estratégico Orplana, AgroBio, Socicana 

32 Monitorar o status das ações por meio de um sistema de gerenciamento 
Orplana, AgroBio, Coop. 

Flores 
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33 Apresentar o status do plano constantemente para todos os envolvidos 

Orplana, AgroBio, Socicana, 

Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

34 
Revisar constantemente a priorização das ações do plano estratégico 

para se adequarem à realidade atual da associação 
Orplana 

35 Revisar constantemente as ações do plano estratégico 

Orplana, AgroBio, Socicana, 

Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

36 Evitar atrasos na implementação do plano 
Socicana, Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

37 Estruturar equipes de projetos Orplana 

38 
Avaliar a capacidade dos colaboradores para execução das ações do 

plano 

Orplana, Socicana, LTO 

Glaskracht 

39 Avaliar a necessidade de contratação de recursos humanos Orplana, AgroBio 

40 Selecionar pessoas com capacidade de execução AgroBio 

41 
Indicar coordenadores experientes com capacidade de coordenação para 

coordenar grupos de trabalho e equipes de projeto 
Orplana, AgroBio 

42 
Desenvolver objetivos, metas e KPIs individuais, atrelados e alinhados 

com a execução do plano estratégico 

AgroBio, Socicana, Coop. 

Flores, LTO Glaskracht 

43 Criar programas de incentivo relacionados ao cumprimento de metas AgroBio 

44 
Desenhar um programa de capacitação aos envolvidos na execução do 

plano estratégico 

Orplana, AgroBio, Socicana, 

Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

45 Desenhar um programa de capacitação para as lideranças 
Orplana, Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

46 Buscar e investir em novos talentos Orplana, LTO Glaskracht 

47 
Buscar comprometimento e disciplina da equipe executora do plano 

estratégico  

Orplana, AgroBio, LTO 

Glaskracht 

48 Buscar comprometimento e disciplina das lideranças 
Orplana, AgroBio, LTO 

Glaskracht 

49 

Comunicar constantemente os objetivos e as ações do plano estratégico, 

bem como a importância dele para a organização para todos os 

envolvidos – executores, diretoria, lideranças, associados, stakeholders 

Orplana, AgroBio, Socicana, 

Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

50 Realizar reuniões frequentes de acompanhamento do plano 

Orplana, AgroBio, Socicana, 

Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

51 
Aumentar o fluxo de informação sobre o plano e torna-lo constante para 

diretoria 

Orplana, AgroBio, Socicana, 

Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

52 
Aumentar o fluxo de informação sobre o plano e torna-lo constante para 

os membros 

Orplana, AgroBio, Coop. 

Flores, LTO Glaskracht 

53 
Construir canais específicos de diálogo com os diferentes envolvidos 

executores, diretoria, lideranças, associados, stakeholders 

Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

54 
Compartilhar os conhecimentos gerados com a implementação do plano 

com todos os envolvidos 
LTO Glaskracht 

55 
Desenvolver um colaborador com a função exclusiva de relacionamento 

com os membros 
LTO Glaskracht 

56 Realizar esforços para agregar novos associados e evitar o efeito carona Orplana, LTO Glaskracht 

57 Buscar parcerias e alianças estratégicas para a execução do plano Orplana, LTO Glaskracht 

58 
Buscar parcerias público-privadas para execução de projetos e apoio do 

governo em projetos específicos 
Orplana, LTO Glaskracht 

Quadro 31 - Ações para protótipo do método com base nos estudos de caso 

Fonte: elaborado pelo autor (2018).  
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Após a identificação das etapas realizadas neste tópico, estas etapas foram consideradas para 

proposição de um protótipo método, considerando a revisão de literatura sobre planejamento 

estratégico e AIPs e os casos estudados.  

 

 

5.7 Protótipo de método genérico para implementação de planos estratégicos em AIPS a 

partir da revisão de literatura sobre planejamento estratégico, AIPs e os casos estudados 

Neste tópico foi construído um protótipo de méto de implementação de planos estratégicos em 

AIPs. Dessa forma, considerando o protótipo de método construído no Capítulo 4 desta 

pesquisa a partir da literatura sobre planejamento estratégico e AIPS, e considerando as ações 

propostos a partir dos casos estudados, o protótipo foi então adaptados. Ao final, foram 

identificadas 85 ações que método de implementação de planejamento estratégico em AIPS 

deve considerar. Assim, no Quadro 32, é possível identificar o protótipo de método de 

implementação de plano estratégico em associação de interesse privado construído a partir da 

revisão de literatura e dos estudos de caso.  

Ações Autores 

1 
Formalizar o processo de construção do plano estratégico 

e ter um plano estratégico formal 

Mintzberg (1994), O’Regan e Ghobadian 

(2002), Rodrigues et al. (2003), Kaplan e 

Norton (2008), Orplana, AgroBio, 

Socicana, Coop. Flores, LTO Glaskracht 

2 Buscar somente ações de benefícios coletivos  Orplana, Coop. Flores, LTO Glaskracht 

3 

Construir o plano envolvendo os diferentes níveis 

organizacionais, incluindo os formuladores da estratégia 

(executivos corporativos e planejadores) e os 

implementadores do plano (chefes de divisão e gerentes) 

Mintzberg (1994), Kaplan e Norton 

(1997), Kaplan e Norton (2008), Grant 

(2010), Mendenhall (s/d.), Grant (2010), 

Orplana, AgroBio, Socicana, Coop. Flores, 

LTO Glaskracht 

4 
Checar se o plano estratégico está alinhado com as 

estratégias centrais da empresa e a cultura da organização 

Kaplan e Norton (1997); Giraldi e 

Campomar (2005) 

5 

Revisar e adaptar o plano para que atenda a necessidade 

atual da associação, levando em consideração o mercado 

e as diferenças regionais 

Socicana, LTO Glaskracht 

6 
Avaliar e checar constantemente a defesa dos interesses 

comum 

Olson (1999), Nassar e Zylbersztajn 

(2004), Conejero (2011) 

7 
Certificar que os benefícios coletivos e individuais 

concedido sejam maiores que os custos de filiação 
Olson (1999), Conejero (2011) 

8 Prover lucratividade para os associados LTO Glaskracht 

9 
Certificar que não existam ações que beneficiem parte do 

grupo em detrimento da outra parte 
Zylbersztajn (1995) 

10 Buscar benefícios para a sociedade em geral LTO Glaskracht 

11 
Alinhar o plano estratégico com a alta administração e 

gerenciar possíveis conflitos 

Mintzberg (1994), Rodrigues et al. (2003 

Kaplan e Norton (2008), Grant (2010) 

12 
Gerenciar os diferentes interesses dos membros de um 

grupo 
Olson (1999) 

  Continua 
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13 
Gerenciar conflitos entre os membros, entre os membros e 

a gerência/diretoria e entre os grupos de interesses 
Nassar (2001), Conejero (2011) 

14 Evitar e combater o efeito carona 
Olson (1999); Castro, Neves e Scare 

(2015) 

15 
Descrever as estratégias de forma clara e estratégias que 

sejam executáveis 

Kaplan e Norton (1997), Kaplan e Norton 

(2004), Forbers 

16 
Propor objetivos e metas claros, simples, consistentes, de 

longo prazo e plausíveis  

Beer e Eisenstat (2000), O’Regan e 

Ghobadian (2002), Rodrigues et al. (2003), 

Kaplan e Norton (2008), Forbes, Grant 

(2010), Bain & Company (2015), Orplana, 

Socicana, Coop. Flores, LTO Glaskracht 

17 Contemplar objetivos financeiros União Europeia (1997) 

18 
Alinhar na construção do plano os objetivos dos 

diferentes níveis organizacionais para evitar busca isolada 

Anderson e Vincze (2000), Beer e 

Eisenstat (2000), Socicana 

19 
Envolver diretamente a diretoria e as lideranças na 

implementação do plano, bem como no suporte para tal 

Beer e Eisenstat (2000), Rodrigues et al. 

(2003), Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013), 

Forbers, AgroBio, Socicana, Coop. Flores, 

LTO Glaskracht 

20 Envolver os conselhos nas decisões do plano estratégico Orplana, AgroBio, Socicana 

21 Prover a capacidade de auto-gestão União Europeia (1997) 

22 
Prover a gestão profissionalizada, com gestor executivo 

contratado com foco na implementação do plano 

Marino (2005), Conejero (2011), Orplana, 

AgroBio, Socicana, Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

23 
Profissionalizar staff e ter board com profissionais de 

mercado 
Coop. Flores, LTO Glaskracht 

24 
Adotar conselho consultivo externo, com profissionais do 

mercado 
Orplana, Coop. Flores 

25 
Ter presidente com dedicação exclusiva – contratado ou 

não 
LTO Glaskracht 

26 
Capacitar as lideranças, diretoria e gerência e evitar o 

estilo top-down para implementação 

Beer e Eisenstat (2000), Rodrigues et al. 

(2003), Giraldi e Campomar (2005), 

Forbers, Socicana 

27 
Definir contribuições para os membros baseadas em 

orçamento prévio da estrutura 
Orplana, AgroBio, Socicana 

28 Dividir proporcionalmente a taxa de contribuição 
Orplana, AgroBio, Socicana, LTO 

Glaskracht 

29 
Comunicar as ações do plano de forma clara e eficiente, 

nos diferentes níveis da organização 

Fogg (1998), Eisenstat (2000), Beer e 

O’Regan e Ghobadian (2002), Rodrigues 

et al. (2003), Giraldi e Campomar (2005), 

Zuin e Queiroz (2006), Mendenhall (s/d.), 

Kaplan e Norton (2008) 

30 
Desenvolver um escritório / departamento / área / 

gerencia de gestão do plano estratégico  

Fogg (1998), Marino (2005), Grant (2010), 

Coop. Flores 

31 Evitar atrasos na implementação do plano Socicana, Coop. Flores, LTO Glaskracht 

32 Trabalhar a resistência à mudança de toda a organização David (2002), Forbes 

33 
Desenvolver um sistema ou processos para a 

implementação do plano 

Mintzberg (1994), Rodrigues et al. (2003), 

Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013), 

AgroBio 

34 
Planejar a implementação, as operações e estabelecer 

políticas de suporte da estratégia 

Fogg (1998), Thompson e Strickland 

(2000), Kaplan e Norton (2008) 

35 
Desenvolver estruturas organizacionais de suporte à 

implementação do plano  

Fogg (1998), Thompson e Strickland 

(2000), David (2002), Hammer (2006), 

Bain & Company (2015) 

  Continua 
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36 
Desenvolver uma política de implementação do plano 

estratégico, mensurando e coordenando as ações 

O’Regan e Ghobadian (2002), Kaplan e 

Norton (2004), Bain & Company (2015); 

Grant (2010); Mendenhall (s/d.) 

37 
Avaliar os recursos e capacidades da organização para a 

implementação do plano 

Chandlers (1962), Mintzberg (1994), Grant 

(2010), Conejero (2011), Forbes, Orplana, 

Socicana 

38 Estruturar equipes de projetos Orplana  

39 
Avaliar a necessidade de contratação de recursos 

humanos 
Orplana, AgroBio 

40 

Alterar a estrutura organizacional se necessário e modelar 

e definir a cultura corporativa futura para ajusta-se a 

estratégia 

Fogg (1998), Thompson e Strickland 

(2000), Conejero (2011), Orplana, 

Socicana 

41 Selecionar pessoas com capacidade de execução AgroBio 

42 

Indicar coordenadores experientes com capacidade de 

coordenação para coordenar grupos de trabalho e equipes 

de projeto 

Orplana, AgroBio 

43 
Terceirizar tarefas que necessitem de especialização ou 

fazer uso de consultorias 

Orplana, AgroBio, Socicana, LTO 

Glaskracht 

44 
Avaliar a capacidade dos colaboradores para execução das 

ações do plano 
Orplana, Socicana, LTO Glaskracht 

45 
Desenhar um programa de capacitação aos envolvidos na 

execução do plano estratégico 

Orplana, AgroBio, Socicana, Coop. Flores, 

LTO Glaskracht 

46 

Capacitar os colaboradores para que eles possuam as 

habilidades necessárias para implementar as ações do 

plano 

Fogg (1998), O’Regan e Ghobadian 

(2002), Giraldi e Campomar (2005), Grant 

(2010), 

47 
Avaliar novos talentos: selecionar, treinar e desenvolver 

para o futuro  
Fogg (1998), Orplana, LTO Glaskracht 

48 Desenhar um programa de capacitação para as lideranças Orplana, Coop. Flores, LTO Glaskracht 

49 

Descentralizar atividades, dar maior envolvimento e 

autonomia dos colaboradores na tomada de decisão e 

execução 

Orplana, AgroBio, Socicana 

50 Desenvolver um planejamento financeiro de longo prazo União Europeia (1997) 

51 

Alocar recursos de curto, médio e longo prazo para 

contemplar as ações implementação do plano estratégico 

e assegurar que os recursos sejam suficientes para a 

execução 

Kaplan e Norton (1997), Fogg (1998), 

Thompson e Strickland (2000), AgroBio, 

Coop. Flores, LTO Glaskracht 

52 

Motivar, engajar e cobrar comprometimento com os 

envolvidos com o plano estratégico, evitando os anti-

planejadores, e a falta de defensores 

Fogg (1998), Beer e Eisenstat (2000), 

Rodrigues et al. (2003), Giraldi e 

Campomar (2005), Zuin e Queiroz (2006), 

Forbes, Orplana, AgroBio, Socicana, LTO 

Glaskracht 

53 Buscar comprometimento e disciplina das lideranças Orplana, AgroBio, LTO Glaskracht 

54 
Desenvolver objetivos, metas e KPIs individuais, 

atrelados e alinhados com a execução do plano estratégico 

Kaplan e Norton (1997), Grant (2010), 

AgroBio, Socicana, Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

55 
Atribuir recompensas e incentivos individuais para o 

alcance de metas estratégicas chave 

Fogg (1998), Kaplan e Norton (1997), 

Thompson e Strickland (2000), Grant 

(2010), AgroBio, Socicana 

56 

Dividir os trabalhos em times, guiados por líderes, 

montando equipe de projetos e alinhando as atividades 

entre os times  

Fogg (1998), Beer e Eisenstat (2000), 

Marino (2005) 

57 Criar grupos de trabalho especializado por temas Orplana, AgroBio, LTO Glaskracht 
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58 Eleger coordenadores para os grupos de trabalho AgroBio 

59 Eleger um líder conselheiros em cada grupo de trabalho Orplana 

60 
Priorizar e definir a dedicação dos colaboradores na 

implementação do plano 
Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013), Forbes 

61 
Envolver as bases de colaboradores membros na execução 

das ações do plano  
Orplana, AgroBio 

62 Traduzir a estratégia em projetos Coop. Flores 

63 Dividir os projetos em ações Coop. Flores 

64 
Priorizar as ações de cada projeto, definindo-as em curto, 

médio e longo prazo 
Fogg (1998), Orplana, LTO Glaskracht 

65 Desenvolver um plano de gestão anual Orplana, AgroBio, LTO Glaskracht 

66 
Definir metas, responsáveis, prazo e KPIs para toda ação 

do plano 
AgroBio, Socicana 

67 

Buscar AIPs benchmarking para aprender com as 

experiencias, caso o nível de maturidade da associação 

ainda seja baixo 

Olson (1999), Olstrom (1990) 

68 
Buscar parcerias e alianças estratégicas para a execução 

do plano 
Orplana, LTO Glaskracht 

69 
Buscar parcerias público-privadas para execução de 

projetos e apoio do governo em projetos específicos 
Orplana, LTO Glaskracht 

70 

Revisar constantemente o plano visando atender as 

mudanças do ambiente, bem como torna-lo flexível e 

antecipar ações, propondo capacidade de resposta e 

salvaguardas contratuais 

Mintzberg (1994), Fogg (1998), O’Regan 

e Ghobadian (2002), Marino (2005), 

Forbes, Giraldi e Campomar (2005), 

Conejero (2011), Bain & Company (2015), 

Orplana, AgroBio, Socicana, Coop. Flores, 

LTO Glaskracht 

71 
Avaliar a situação interna, buscando a satisfação dos seus 

associados 
Conejero (2011) 

72 
Monitorar o status das ações por meio de um sistema de 

gerenciamento 
Orplana, AgroBio, Coop. Flores 

73 Monitorar e acompanhar a implementação do plano 
Kaplan e Norton (2008), Bain & Company 

(2015) 

74 
Apresentar o status do plano constantemente para todos os 

envolvidos 

Orplana, AgroBio, Socicana, Coop. Flores, 

LTO Glaskracht 

75 
Realizar reuniões frequentes do staff de planejamento 

estratégico para acompanhamento do plano 

Orplana, AgroBio, Socicana, Coop. Flores, 

LTO Glaskracht 

76 

Comunicar constantemente os objetivos e as ações do 

plano estratégico, bem como a importância dele para a 

organização para todos os envolvidos – executores, 

diretoria, lideranças, associados, stakeholders 

Orplana, AgroBio, Socicana, Coop. Flores, 

LTO Glaskracht 

77 Comunicar constantemente a equipe envolvida no plano 
Orplana, AgroBio, Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

78 
Aumentar o fluxo de informação sobre o plano e torná-lo 

constante para diretoria 

Orplana, AgroBio, Socicana, Coop. Flores, 

LTO Glaskracht 

79 
Aumentar o fluxo de informação sobre o plano e torna-lo 

constante para os membros associados 

Orplana, AgroBio, Coop. Flores, LTO 

Glaskracht 

80 

Construir canais específicos de diálogo com os diferentes 

envolvidos executores, diretoria, lideranças, associados, 

stakeholders 

Coop. Flores, LTO Glaskracht 

81 Revisar a performance Fogg (1998) 

82 
Compartilhar os conhecimentos gerados com a 

implementação do plano com todos os envolvidos 
LTO Glaskracht 

  Continua 
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 Continuação  

83 
Desenvolver um colaborador com a função exclusiva de 

relacionamento com os membros 
LTO Glaskracht 

84 
Realizar esforços para agregar novos associados e evitar o 

efeito carona 
Orplana, LTO Glaskracht 

85 Fornecer feedback tático e estratégico  

Kaplan e Norton (1997), Fogg (1998), 

Kaplan e Norton (2008), Mendenhall 

(s/d.), Forbes 

Quadro 32 - Protótipo do método com base na revisão de literatura e estudos de caso 

Fonte: elaborado pelo autor (2018).  

 

O método construído neste capítulo trata de um protótipo, no qual foram identificadas as 

diversas ações que um método de implementação de plano estratégico deve apresentar. Essas 

etapas foram levantadas a partir da revisão de literatura e dos casos estudados. No capítulo 

seguinte, este protótipo de método apresentado foi lapidado e é apresentado o método final, 

fruto desta tese de doutorado. 
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6 PROPOSTA DE MÉTODO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO 

ESTRATÉGICO EM ASSOCIAÇÕES DE INTERESSE PRIVADO DO 

AGRONEGÓCIO  

Neste capítulo é apresentado uma proposta de método para a implementação de planos 

estratégicos em associações de interesse privado do agronegócio. O método proposto foi 

construído, conforme discutido na metodologia, utilizando a técnica de pesquisa grounded 

theory, em que foram analisados a pesquisa bibliográfica e os estudos de casos. O método 

proposto foi construído e aperfeiçoado ao longo da pesquisa, à medida que novas teorias e 

métodos foram estudados e os casos realizados e analisados.  

 

Método 

Com o avançar desta pesquisa foi possível identificar, por meio da pesquisa bibliográfica e 

dos estudos de caso, diversas ações que deveriam ser realizadas e contempladas na 

implementação de um plano estratégico em uma AIP. Algumas destas ações têm como origem 

os fatores de dificuldades, problemas e pontos de falha enfrentados na implementação de um 

plano estratégicos pelas diversas organizações, sejam elas organizações privadas, associações 

de interesse privado e associações de interesse privado do agronegócio. Para mitigar essas 

dificuldades e pontos de falha, alguns autores e/ou casos estudados propuseram ou 

executaram determinada ação e estas foram consideradas para compor este método proposto. 

Outras ações que compuseram o método tiveram como origem os fatores de sucesso 

apontados pela literatura e pelos casos além, também, de terem sido considerados os pontos 

de aprendizado dos casos estudados. Houve ainda os métodos de implementação de 

planejamento estratégico que foram estudados nesta tese, os quais propuseram etapas e ações, 

que também foram consideradas para compor o método proposto neste capítulo. 

Dessa forma, as fontes utilizadas para a identificar as ações necessárias para se contemplar em 

um método de implementação de plano estratégico em associações de interesse privado do 

agronegócio, foram: Chandlers (1962), Olstrom (1990), Mintzberg (1994), Zylbersztajn 

(1995), Kaplan e Norton (1997), União Europeia (1997), Fogg (1998), Olson (1999), Beer e 

Eisenstat (2000), Anderson e Vincze (2000), Thompson e Strickland (2000), Nassar (2001), 

David (2002), O’Regan e Ghobadian (2002), Rodrigues et al. (2003), Kaplan e Norton (2004), 

Nassar e Zylbersztajn (2004), Giraldi e Campomar (2005), Marino (2005), Hammer (2006), 

Zuin e Queiroz (2006), Kaplan e Norton (2008), Grant (2010), Conejero (2011), Al-Kandi, 
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Asutay e Dixon (2013), Castro, Neves e Scare (2015), Bain & Company (2015), Mendenhall 

(s/d.), Forbers, Orplana, AgroBio, Socicana, Coop. Flores e LTO Glaskracht. 

Durante a pesquisa e no decorrer da seleção das ações, o pesquisador observou que algumas 

destas ações não diziam respeito somente a fase de execução do plano estratégico, mas que 

diversas delas tinham início antes da execução e outras, ainda, eram contínuas desde a 

construção do plano até a sua finalização. Assim, o autor desta pesquisa organizou as ações 

em fase, etapas e passos, visando contemplar as diferenças temporais, bem como dar uma 

sequência lógica e cronológica às ações.  

Conclui-se que método para implementação de planos estratégicos em associações de 

interesse privado do agronegócio é composto por três fases: i. fase de pré-implementação, ii. 

fase de planejamento e iii. fase de operacionalização, além de uma fase que permeia durante 

as três fases, que é a fase de comunicação. A Figura 33 traz um resumo sobre o método.  

 
Figura 33 - Método para implementação de planos estratégicos em associações de interesse privado do 

agronegócio 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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Cabe, agora, descrever quais as etapas e as ações que são contempladas em cada fase do 

método.  

 

6.1 Fase 1 - Pré-implementação 

Esta fase foi determinada porque, ao analisar as ações levantadas na pesquisa, o autor 

identificou que diversas destas ações estavam relacionadas com a construção do plano 

estratégico, mas não diretamente com a implementação e execução. Além de ações 

relacionadas à construção, outras ações tinham pontos de atenção relacionados com a essência 

de uma AIP e com as estruturas das AIPs.  

Dessa forma, esta fase é composta por três etapas: i. avaliar o plano estratégico que será 

implementado, ii. alinhar o plano estratégico nos diferentes níveis e iii. avaliar as estruturas, 

recursos e capacidades da AIP. O detalhamento das ações a serem realizadas em cada etapa é 

descrito no Quadro 33.  

Fase 1. Pré-implementação 

Etapas Ações 

1.1. Avaliar o plano 

estratégico que será 

implementado 

 

• Formalizar o processo de construção do plano estratégico e ter um plano 

estratégico formal 

• Construir o plano envolvendo os diferentes níveis organizacionais, incluindo os 

formuladores da estratégia (executivos corporativos e planejadores) e os 

implementadores do plano (chefes de divisão, gerentes e colaboradores) 

• Descrever as estratégias de forma clara e estratégias que sejam executáveis 

• Propor objetivos e metas claros, simples, consistentes, de longo prazo e plausíveis 

• Contemplar objetivos financeiros 

• Prover melhorias de desempenho para os associados 

• Buscar benefícios para a sociedade em geral 

1.2. Alinhar o plano 

estratégico nos 

diferentes níveis 

• Checar se o plano estratégico está alinhado com as estratégias centrais da AIP e a 

cultura da organização 

• Buscar somente ações de benefícios coletivos 

• Certificar que não existam ações que beneficiem parte do grupo em detrimento da 

outra parte 

• Alinhar o plano estratégico com a alta administração e gerenciar possíveis 

conflitos 

• Gerenciar os diferentes interesses dos membros de um grupo 

• Gerenciar conflitos entre os membros, entre os membros e a gerência/diretoria e 

entre os grupos de interesses 

• Alinhar na construção do plano, os objetivos dos diferentes níveis organizacionais, 

para evitar busca isolada e competição interna 

1.3. Avaliar as 

estruturas, recursos e 

capacidades da AIP 

 

• Revisar e adaptar o plano para que atenda a necessidade atual da associação, 

levando em consideração o mercado e as diferenças regionais 

• Certificar que os benefícios coletivos e individuais concedido sejam maiores que 

os custos de filiação 

• Avaliar os recursos e capacidades da organização para a implementação do plano 

Quadro 33 - Fase 1. Pré-implementação 

Fonte: elaborado pelo autor (2018).  
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Após realizar a Fase 1, de pré-implementação do plano estratégico, tem início a Fase 2, que é 

a fase de planejamento da implementação.  

 

6.2 Fase 2 - Planejamento 

Após desenhar o plano estratégico, é preciso analisar se a AIP possui os recursos necessários 

e como estes recursos serão alocados na implementação do plano, não se restringindo somente 

a recursos financeiros, mas também a outros recursos tangíveis, além dos intangíveis e 

recursos humanos. Ainda deve ser planejada e revisada a estrutura da AIP e se deve 

determinar um processo para implementar o plano. Assim, algumas ações levantadas nos 

capítulos anteriores desta pesquisa se remetiam a ações de planejamento da implementação de 

plano estratégico. 

Assim, essa fase de planejamento da implementação do plano estratégico é composta por 

quatro etapas: i. revisar a estrutura e governança da AIP, ii. adequar os recursos humanos, iii. 

adequar os recursos da AIP e iv. desenvolver o processo de implementação. O detalhamento 

das ações de cada etapa é descrito no Quadro 34.  
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Fase 2. Planejamento 

Etapas Ações 

2.1. Revisar a 

estrutura e 

governança da AIP 

 

• Prover a capacidade de auto-gestão 

• Prover a gestão profissionalizada, com gestor executivo contratado com foco 

na implementação do plano 

• Profissionalizar staff e ter board com profissionais de mercado 

• Adotar conselho consultivo externo, com profissionais do mercado 

• Presidente com dedicação exclusiva – contratado ou não 

• Evitar o estilo top-down na construção e implementação do plano 

• Desenvolver estruturas organizacionais de suporte à implementação do plano  

• Alterar a estrutura organizacional se necessário 

• Modelar e definir a cultura corporativa futura para ajusta-se a estratégia 

• Desenvolver um plano de gestão anual 

2.2. Adequar os 

recursos humanos 

 

• Capacitar as lideranças, diretoria e gerência 

• Desenhar um programa de capacitação para as lideranças 

• Avaliar a capacidade dos colaboradores para execução das ações do plano 

• Capacitar os colaboradores para que eles possuam as habilidades necessárias 

para implementar as ações do plano 

• Desenhar um programa de capacitação aos envolvidos na execução do plano 

estratégico 

• Avaliar novos talentos: selecionar, treinar e desenvolver para o futuro 

• Avaliar a necessidade de contratação de recursos humanos 

• Terceirizar tarefas que necessitem de especialização ou fazer uso de 

consultorias 

2.3. Adequar os 

recursos da AIP 

 

 

• Alocar recursos de curto, médio e longo prazo para contemplar as ações 

implementação do plano estratégico e assegurar que os recursos sejam 

suficientes para a execução 

• Definir contribuições para os membros baseadas em orçamento prévio da 

estrutura 

• Dividir proporcionalmente a taxa de contribuição 

• Desenvolver um planejamento financeiro de longo prazo 

2.4. Desenvolver o 

processo de 

implementação 

 

• Ter um escritório / departamento / área / gerencia de gestão do plano 

estratégico 

• Desenvolver um sistema ou processos para a implementação do plano 

• Planejar a implementação, as operações e estabelecer políticas de suporte da 

estratégia, mensurando e coordenando as ações 

• Evitar atrasos na implementação do plano 

Quadro 34 - Fase 2. Planejamento 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

Após finalizar a Fase 2, de planejamento da implementação do plano estratégico, tem início a 

Fase 3, que é a fase de operacionalização da implementação, é a fase de execução. 

 

 

6.3 Fase 3 - Operacionalização 

 

A operacionalização da implementação do plano estratégico é o momento da execução do 

plano, transforma o plano estratégico da teoria para a prática. Fazer isso envolve, além de uma 
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estrutura de apoio, como vislumbrado nas etapas anteriores do método, mobilizar pessoas, 

operacionalizar os projetos, monitorar a execução das ações e revisar o plano.  

Dessa forma, a fase de operacionalização é composta por quatro etapas: i. envolver pessoas, 

ii. implementar projetos e ações, iii. monitorar o plano estratégico e iv. revisar o plano 

estratégico. O detalhamento das ações de cada etapa é descrito no Quadro 35, apresentado na 

página seguinte:  

 
Fase 3. Operacionalização 

Etapas Ações 

3.1. Envolver pessoas 

• Envolver diretamente a diretoria e as lideranças na implementação do plano, bem 

como no suporte para tal 

• Envolver os conselhos da AIP nas decisões do plano estratégico 

• Trabalhar a resistência à mudança em toda a organização 

• Motivar, engajar e cobrar comprometimento dos envolvidos com o plano 

estratégico, evitando os anti-planejadores, e a falta de defensores 

• Buscar comprometimento e disciplina das lideranças 

• Envolver as bases de colaboradores dos membros associados na execução das 

ações do plano 

3.2. Implementar 

projetos e ações 

• Desenvolver projetos estratégicos 

• Construir equipes 

• Estabelecer objetivos e incentivos 

• Desenvolver parcerias 

3.3. Monitorar o 

plano estratégico 

• Desenvolver um sistema de gerenciamento e acompanhamento das ações 

• Monitorar o status das ações por meio de um sistema de gerenciamento 

• Realizar reuniões frequentes do staff de planejamento estratégico para 

acompanhamento do plano 

• Avaliar a satisfação dos associados em relação ao plano e a AIP 

• Apresentar o status do plano constantemente para todos os envolvidos 

3.4. Revisar o plano 

estratégico e 

controles 

• Revisar constantemente o plano visando atender as mudanças do ambiente, bem 

como torna-lo flexível e antecipar ações, propondo capacidade de resposta e 

salvaguardas contratuais 

• Avaliar e checar com frequência se a defesa dos interesses comuns está sendo 

contemplada 

• Revisar a performance do plano 

• Fornecer feedback tático e estratégico 

Quadro 35 - Fase 3. Operacionalização 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

A Etapa 3.2. - Implementar projetos e ações é o cerne da operacionalização e da 

implementação de planos estratégicos, dessa maneira, cabe detalhar quais ações estão ligadas 

a esta etapa. 

Neste sentido, a Etapa 3.2 - Implementar projetos e ações, é dividida em de quatro passos: i. 

desenvolver projetos estratégicos, ii. construir equipes, iii. estabelecer objetivos e incentivos e 
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iv. desenvolver parcerias. No Quadro 36 são detalhadas as ações a serem realizadas em cada 

passo, visando implementar os projetos e ações. 

3.2. Implementação dos projetos e ações 

Passos Ações 

3.2.1. Desenvolver 

projetos estratégicos 

• Traduzir a estratégia em projetos 

• Dividir os projetos em ações 

• Priorizar as ações de cada projeto, definindo-as em curto, médio e longo prazo 

• Definir metas, responsáveis, prazo e KPIs para todas as ações do plano 

3.2.2. Construir 

equipes 

• Selecionar pessoas com capacidade de execução 

• Dividir os trabalhos em times, guiados por líderes, montando equipe de projetos 

e alinhando as atividades entre os times 

• Criar grupos de trabalho especializado por temas  

• Indicar coordenadores experientes com capacidade de coordenação para 

coordenar grupos de trabalho e equipes de projeto 

• Eleger um líder conselheiros em cada grupo de trabalho 

• Descentralizar atividades, dar maior envolvimento e autonomia dos 

colaboradores na tomada de decisão e execução 

3.2.3. Estabelecer 

objetivos e 

incentivos 

• Desenvolver objetivos, metas e KPIs individuais, atrelados e alinhados com a 

execução do plano estratégico 

• Atribuir recompensas e incentivos individuais para o alcance de metas 

estratégicas chave 

• Priorizar e definir a dedicação dos colaboradores na implementação do plano 

para não conflitar com as atividades cotidianas 

3.2.4. Desenvolver 

parcerias 

• Buscar AIPs benchmarking para aprender com as experiencias, caso o nível de 

maturidade da associação ainda seja baixo 

• Buscar parcerias e alianças estratégicas para a execução do plano 

• Buscar parcerias público-privadas para execução de projetos e apoio do governo 

em projetos específicos 

Quadro 36 - Etapa 3.2. Implementar projetos e ações 

Fonte: elaborado pelo autor (2018).  

 

A fase de operacionalização é mais complexa e diz respeito ao contidiano operacional da AIP, 

a forma como será conduzida a implementação. A execução dessa fase tem forte impacto no 

sucesso do plano estratégico.  

 

6.4 Fase de Comunicação 

 

As ações de comunicação são de extrema importância no processo de implementação de um 

plano estratégico, importância esta muito destacada tanto pela literatura, quanto pelos casos 

estudados. A comunicação deve ser constante ao longo do processo de planejamento 

estratégico e implementação do plano, e por isso, está definida nesta proposta de método 

como uma fase contínua, acontecendo simultaneamente com as outras três fases do método 

proposto.  
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A comunicação, por ser um processo contínuo, não é dividida em etapas nesse método como 

foram as outras fases, mas é dividida em públicos-alvo. Os diferentes públicos envolvidos nos 

processos de planejamento estratégico e de implementação do plano precisam de diferentes 

níveis de comunicação e informação, bem como diferentes intensidades de comunicação. 

Portanto, a fase de comunicação proposta nesse método foi dividida em quatro públicos-alvo 

distintos, conforme as ações de comunicação identificadas ao longo da pesquisa: público 

externo, equipe interna, membros associados, executores do plano. As ações que cada 

público-alvo é descrita no Quadro 37. 

  
Comunicação 

Público Ações 

Comunicar membros 

externos 

• Evitar e combater o efeito carona 

• Realizar esforços para agregar novos associados e evitar o efeito carona 

Comunicar equipe 

interna 

• Comunicar as ações do plano de forma clara e eficiente, nos diferentes níveis da 

organização 

• Comunicar constantemente os objetivos e as ações do plano estratégico, bem 

como a importância dele para a organização para todos os envolvidos – 

executores, diretoria, lideranças, associados, stakeholders 

• Aumentar o fluxo de informação sobre o plano e torna-lo constante para diretoria 

• Construir canais específicos de diálogo com os diferentes envolvidos executores, 

diretoria, lideranças, associados, stakeholders 

• Compartilhar os conhecimentos gerados com a implementação do plano com 

todos os envolvidos 

Comunicar Membros 

Associados 

• Aumentar o fluxo de informação sobre o plano e torna-lo constante para os 

membros associados 

• Desenvolver um colaborador com a função exclusiva de relacionamento com os 

membros 

Comunicar 

executores do plano 
• Comunicar constantemente a equipe envolvida no plano 

Quadro 37 - Fase de comunicação 

Fonte: elaborado pelo autor (2018).  

Este é, portanto, o método proposto por esta tese de doutorado, conforme pretendido como 

objetivo principal do trabalho. Cabe destacar que se trata de um método teórico-empírico, 

construído a partir da revisão de literatura acadêmica e de estudos de caso com cinco AIPs e 

que, portanto, não foi testado ou aplicado.  
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7 CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES GERENCIAIS E LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Neste capítulo serão apresentadas as principais conclusões do estudo, o cumprimento dos 

objetivos propostos, bem como implicações gerenciais, limitações e sugestões de novas 

pesquisas.  

 

7.1 Conclusões 

Com as mudanças ocorridas no ambiente competitivo, as organizações de interesse privado 

também tiveram que se reestruturar. Além de conceder benefícios por meio de ações 

coletivas, exercer o papel de coordenação da cadeia, o papel de melhoria do ambiente de 

negócio e ofertar uma série de serviços, tiveram também que se profissionalizar, tendo que 

adotar administrações empresarias, sistemas de inteligência competitiva, planejamento, 

adoção de estratégias, gestão de pessoas, entre outras ferramentas das ciências sociais 

aplicadas. 

Como visto na literatura, o planejamento estratégico é uma importante ferramenta e uma das 

mais utilizadas pelas organizações visando direcionar sua estratégia futura. A construção do 

plano é um momento importante para a organização, pois permite a ela pensar e se planejar no 

longo prazo. Tão importante quanto o exercício de pensar e planejar é colocar em prática o 

plano, realizar as ações, para que, assim, a organização cumpra com os objetivos propostos, 

pois um plano não implementado é apenas um plano, um conjunto de ideias. Dessa forma, 

implementação bem-sucedida de um plano é fundamental para alcançar os resultados 

esperados no plano estratégico.  

As organizações, ao implantarem seus planos estratégicos, enfrentam dificuldades e fatores 

que podem levar a falhas na implementação. No caso das AIPs, ainda existem outros fatores 

influenciadores que advem de sua natureza, setores e objetivos. Estes fatores que demonstram 

dificuldades e falhas podem ser mitigados ou evitados quando conhecidos. Existem, ainda, 

fatores de sucesso já conhecidos na literatura que podem ser adotados pelas organizações e 

AIPs para buscarem uma implementação bem-sucedida de um plano estratégico.  

Ter uma ferramenta de gestão voltada para a implementação de plano pode ser um grande 

aliado das organizações para obter sucesso na implementação dos planos estratégicos. Em 

relação às ferramentas de gestão, pouca atenção é dada para as associações de interesse 
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privado do agronegócio, sendo a maior parte dos estudos que abordam este tipo de 

organização voltados para os benefícios que as AIPs geram, aos tipos de organização, os 

valores da AIPs e os objetivos de uma AIP.  

Nesse sentido, esta tese trouxe um levantamento dos principais pontos de dificuldades e 

fatores de falha que uma AIP pode enfrentar na implementação de um plano estratégico, bem 

como trouxe um levantamento de fatores de sucesso na implementação de planos estratégicos 

que podem ser adotadas pelas AIPs. A tese apresentou, adicionalmente, uma proposta de 

método de implementação de planos estratégicos para associações de interesse privado do 

agronegócio, visando ser uma ferramenta de gestão para estas organizações.  

O método proposto trata-se de um método teórico-empírico, construído a partir da revisão de 

literatura acadêmica e de estudos de caso com cinco AIPs e que, portanto, tem aplicabilidade 

empírica, podendo ter utilidade para a comunidade empresarial e acadêmica. O conhecimento, 

as experiências e opiniões do pesquisador não estão contempladas como ações diretas no 

método. Não foram inseridas ações de outra natureza, se não as que encontradas na revisão de 

literatura e nos estudos de caso. Cabe agora aperfeiçoar o método, uma vez que ele é flexível, 

e complementá-lo e ajustá-lo, à medida que novas literaturas são descobertas e novos casos 

são estudados. Trata-se, portanto, de uma primeira proposta de método que ainda será 

aperfeiçoado.  

A construção de um método não necessita envolver somente a literatura acadêmica como sua 

única fonte de base. A literatura acadêmica tem grande contribuição como conhecimento já 

referenciado pelas pesquisas. Estudar casos e entender o que já acontece na prática pode 

permitir trazer um conhecimento mais tácito, a experiência do que de fato já acontece e 

funciona (ou não funciona).  

Na visão do pesquisador, utilizar o método de grounded theory para a construção de um 

método, combinando a revisão bibliográfica e estudo de casos, é uma metodologia de sucesso, 

pois além de validar a literatura acadêmica, identificando fatores apontados por ela que 

acometem os casos estudados, também complementa a literatura, atualizando-a com o que, de 

fato, as organizações têm feito na prática. Logo, a metodologia adotada nesta pesquisa trouxe 

diversos benefícios, tanto academicamente quanto em relação às implicações gerenciais; 

afinal, esta pesquisa é uma ciência social aplicada.  
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Como todo método de ciências sociais aplicadas, deve-se olhar o passado e estudar o que já 

foi feito e está consagrado, mas também, olhar o presente, o que está sendo feito 

empiricamente, porque o presente, hoje, será o passado de amanhã. A troca de conhecimento 

e experiências, provinda das experiências empíricas, tem grande valor e riqueza para as 

organizações. 

Esta tese possui alguns pontos que podem ser destacados. Um fato interessante está 

relacionado à profissionalização da gestão das AIPs. Nas cinco AIPs estudadas a gestão era 

profissionalizada, com estruturas e governanças definidas, profissionais e executivos 

contratados do mercado e dedicados exclusivamente aos negócios, os quais trouxeram toda 

uma conduta, ainda que não ideal, de gestão empresarial para o universo das associações. Este 

ponto pode, talvez, ter enviesado o método, uma vez que o fato de a associação possuir e 

implementar um plano estratégico já mostra que ela possui certo grau de profissionalismo. 

Cabe destacar, também, que para as associações cujo plano estratégico estudado foi o 

primeiro, grande parte da profissionalização que elas têm atualmente estava justamente 

contida em projetos e ações no plano estratégico, e que antes da implementação, elas 

apresentavam carência em grande parte dos pontos relacionados à gestão.  

Ainda em relação ao perfil das AIPs estudadas, o pesquisador acredita que a heterogeneidade 

encontrada ( AIPs representantes de associações, representantes de indústrias, representantes 

de produtores internacionais, cooperativa de comercialização e representante de produtores 

agrícolas) pode trazer um leque grande de problemas enfrentadas pelos diferentes perfis das 

AIPs, bem como de soluções distintas para mitigar os problemas e fatores de sucesso 

complementares, o que na visão do pesquisador, foi rico para a construção do método. 

Nenhum dos casos estudados apresentava ou seguia um método de implementação formal ou 

academicamente formalizado. Os métodos foram desenvolvidos pelos seus executivos, de 

maneira empírica, baseados em conhecimentos e experiências profissionais.  

A tese trouxe, por meio da revisão de literatura e dos casos estudados, um levantamento das 

principais dificuldades e pontos de falha enfrentadas pelas diferentes organizações e pelas 

AIPs do agronegócio, bem como apresentou a contribuição de diversos autores  que 

propuseram fatores para se obter sucesso na implementação de um plano. Ainda, com esta 

pesquisa, estudou-se o que as empresas que constituíram os estudos de caso fizeram para 

superar as dificuldades encontradas ao longo do processo da implementação e que levaram ao 
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sucesso na implantação do plano. Esses fatores, tanto os ‘de sucesso’ quanto os ‘mitigatórios’, 

foram os pilares para a construção de um protótipo de método para implementar plano 

estratégicos em AIPs, construído a partir da literatura acadêmica e da experiência prática dos 

casos estudados que foiobjeto de proposição desta tese.  

É importante destacar que, quando se trata da proposição de um método, trazer somente uma 

sequência de passos para uma fase de operacionalização não é o suficiente para obter sucesso 

na implementação de um plano estratégico. A operacionalização da implementação de um 

plano estratégico depende de diversos fatores que proporcionam suporte para a 

operacionalização, como a adequação do plano estratégico, os recursos e capacidades que a 

associação possui, a comunicação, entre outros fatores levantados no método proposto nesta 

tese. É importante, então, trazer uma sequência operacional, mas também identificar o suporte 

para a operacionalização. Dessa forma, o método proposto contemplou fases de suporte para a 

implementação do plano e fases de operacionalização. 

 

7.2 Contribuições da tese 

Esta tese, a partir da revisão de literatura e da análise do trabalho empírico de campo, traz 

algumas contribuições para o conhecimento na área de planejamento estratégico, dentre as 

quais se pode destacar: 

• Aumento do conhecimento por meio da revisão de bibliográfica, organizando conceito e 

levantando pontos de dificuldades e fatores de falha para a implementação de planos 

estratégicos; 

• Aumento do conhecimento dado a organização de material bibliográfico sobre fatores de 

sucesso para implementação de planos estratégicos; 

• Aumento do conhecimento por meio do levantamento das dificuldades de implementação 

de planos estratégicos em associações de interesse privado do agronegócio; 

• Aumento do conhecimento advindo do levantamento de fatores de sucesso e ações 

mitigatórias para as dificuldades de implementação de planos estratégicos em associações 

de interesse privado do agronegócio; 
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• Desenvolvimento de um método para implementação de plano estratégico em associações 

de interesse privado do agronegócio.  

7.3 Cumprimento dos objetivos propostos no estudo 

O objetivo geral que regeu esta tese, conforme descrito no Capítulo 1, foi entender os 

principais desafios que as associações de interesse privado do agronegócio enfrentam para 

implementação de seus planos estratégicos e propor um método de implementação de plano 

estratégico para AIPs. Entende-se que os objetivos principais propostos pela pesquisa foram 

atendidos, uma vez que foi realizada uma revisão bibliográfica sobre as principais dificuldade, 

falhas e fatores de sucesso enfrentadas pelas AIPs na implementação de plano estratégico, 

além de a revisão bibliográfica ter sido complementada pelos estudos de caso. O pesquisador 

ainda finaliza a tese propondo um método de implementação de plano estratégico para 

associações de interesse privado do agronegócio. Assim, os dois objetivos principais foram 

alcançados.  

Para auxiliar o alcance dos objetivos gerais, foram propostos nesta tese objetivos específicos, 

os quais também, na visão do pesquisador, foram alcançados. Os objetivos específicos 

propostos foram:  

• Revisar literatura sobre principais conceitos expostos no trabalho, tratando de 

planejamento estratégico e sua implementação e as características e particularidades das 

associações de interesse privado. Este objetivo foi alcançado, sendo os resultados 

apresentados nos Capítulos 3 e 4 desta tese.  

• Entender os desafios que as organizações enfrentam na implementação de planos 

estratégicos e as principais causas de falha na implementação destes planos. Este objetivo 

foi alcançado, sendo os resultados apresentados no Capítulos 3 desta tese, mais 

especificamente no tópico 3.2.2. 

• Identificar as principais características das associações de interesse privado do 

agronegócio, suas especificidades e necessidades em gestão. Este objetivo foi alcançado, 

sendo os resultados apresentados no Capítulos 4 desta tese. 

• Realizar cinco estudos de casos com associações de interesse privado do agronegócio 

visando entender os desafios enfrentadas por elas na implementação de planos 
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estratégicos. Este objetivo foi alcançado, sendo os resultados apresentados no Capítulos 5 

desta tese. 

• Buscar soluções para mitigar essas dificuldades enfrentadas pelas AIPs do agronegócio na 

implementação de planos estratégicos. Este objetivo foi alcançado, sendo os resultados 

apresentados no Capítulos 5 e 6 desta tese. 

Portanto, o pesquisador alcançou todos os objetivos propostos na tese.  

 

7.4 Implicações gerenciais 

Além das contribuições acadêmicas na área de ciências sociais aplicadas, com foco em gestão, 

esta tese traz também algumas implicações gerenciais. 

A tese propõe uma ferramenta gerencial, que é um método de implementação de planos 

estratégicos em associações de interesse privado do agronegócio, a qual pode orientar e 

auxiliar executivos das AIPs na implementação de seus planos estratégicos, uma vez que são 

escassas as ferramentas gerenciais específicas para APIs encontradas na literatura.  

A tese ainda traz um compilado de dificuldades e falhas que uma organização pode enfrentar 

ao implementar um plano estratégico, podendo ser utilizada, também, para conscientizar os 

executivos sobre as principais dificuldades que ele poderá enfrentar na implementação de um 

plano estratégico.  

Outro compilado importante que a tese traz está relacionado aos fatores de sucesso estudados 

na literatura acadêmica e na prática, mediante estudo dos casos, os quais podem ser fonte de 

informação para que executivos se inspirem em ações de sucesso, adotando-as ou adaptando-

as para mitigar as dificuldades enfrentadas durante a implementação de planos estratégicos.  

 

7.5 Limitações da pesquisa e sugestões de pesquisas futuras 

Esta tese apresenta algumas limitações em sua pesquisa, dentre as quais é possível destacar a 

limitação da revisão de literatura, o número de casos estudados e o fato de o método teórico-

empírico proposto não ter sido, ainda, testado. 
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A revisão de literatura realizada nesta pesquisa pode não ter contemplado e coberto toda a 

literatura existente sobre o tema. Ainda em relação revisão de literatura, o tema de 

implementação de plano estratégico em AIPs é escasso, conforme descrito na revisão 

sistêmica. Por outro lado, a literatura sobre planejamento estratégico em organizações é 

extensa, mas também com poucas atualizações consideráveis. Estes fatos podem ter limitado 

novas ações a serem consideradas na composição do método.  

No que tange à metodologia, esta pesquisa também foi limitada em relação ao número de 

casos estudados, que foram de apenas cinco, apesar de estar alinhado com as diretrizes de Yin 

(2001) e Eisenhardt (1989), os quais tratam que o número de casos estudados dependerá do 

grau de certeza a ser estudado e que, para a construção de uma teoria, um bom número de 

casos está entre quatro a dez. O pesquisador acredita que mais casos estudados poderiam 

trazer novos insight, porém, não em quantidade significativa para alterar a pesquisa e o 

método, uma vez que as informações começam a se tornar repetitivas. No entanto, poderiam 

trazer insights incrementais, que auxiliassem no aperfeiçoamento do método. Ainda neste 

sentido, existe a limitação do próprio método de estudo de caso, que não permite 

generalizações por si só.  

Outro fator limitante da pesquisa está no fato do método proposto não ter sido testado; como 

apontado anteriormente, portanto, trata-se apenas de um método teórico-empírico. Apesar de 

não ter sido o objetivo desta pesquisa testar o método, o autor acredita que à medida que o 

método for sendo utilizado e testado na prática, poderá trazer novos pontos de 

aperfeiçoamento. 

Ainda existe o limitador da interpretação e percepção do pesquisador. Apesar de enviar os 

casos para validação, a percepção e interpretação do pesquisador pode ter afetado os 

resultados da pesquisa. 

Como sugestão de pesquisas futuras cabe: i. aprofundar mais a revisão de literatura sobre os 

temas, buscando sempre novos estudos e estudos de vanguarda para agregar fatores e 

aperfeiçoar o método; ii. ampliar o número de casos estudados, visando novos insights e 

também aperfeiçoamento do método; iii. aprofundar a análise comparativa dos casos, bem 

como a discussão teórica sobre o método, com base de literatura acadêmica; iv. realizar 

estudos de natureza quantitativa com AIPs para checar se, de fato, as dificuldades e os fatores 
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de sucesso apontados representam a realidade das organizações e não são especificas dos 

casos estudados; e, por fim, v. testar o método, aplicando-o a um caso real;  

Desse modo, é encerrado o ultimo capitulo e concluída esta tese. O pesquisador acredita que 

esta tese pode estimular futuras pesquisas no campo da implementação de planos estratégicos 

e gestão de associações de interesse privado do agronegócio, bem como, colaborar com as 

AIPs na orietanção de suas gestões. 
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APÊNDICE A: Guia de Estudo de Caso 

 

Guia de Estudo de Caso 

Data da entrevista: ____/____/_______. 

Local da Entrevista:__________________________________ 

 

Informações sobre o entrevistado 

Nome do entrevistado: 

Associação: 

Cargo: Contato: 

Cidade: UF: 

Função no planejamento estratégico: 

 

Mensagem inicial 

Caro 

Muito obrigado pela atenção e colaboração neste estudo de caso. Visamos com esta pesquisa 

buscar soluções acadêmicas e gerenciais para melhorar a gestão das associações e 

consequentemente sua eficiência, aumentando os diversos benefícios que as associações 

trazem para seus associados e também para a sociedade.  

O estudo de caso será analisado em três blocos: a Associação, o Plano Estratégico e a 

Implementação do Plano. Uma breve descrição dos objetivos de cada bloco e detalhes das 

informações é colocado no início dos blocos.  

Este guia é apenas para que a associação se prepare e entenda o tipo de informação que 

estamos buscando. Caso sinta-se confortável, é possível responder neste próprio guia ou se 

preferir, as informações podem ser exploradas na entrevista. Peço a gentileza, que se 

possível, envie também materiais institucionais (não confidenciais) que se relacionem com os 

pontos que serão analisados. 

Sinta-se à vontade para contatar o pesquisador a qualquer momento, enviar materiais, tirar 

dúvidas, entre outras coisas que julgar necessário.  

Obrigado novamente pela colaboração.  

 

 



217 

 

Associação 

Neste bloco serão analisadas as características principais da associação visando comparar 

os casos, bem como analisar se uma determinada característica da associação pode afetar ou 

não a implementação de planos estratégicos. Este bloco não exige descrições muito 

detalhadas, apenas informações clara, objetivos e autoexplicativas.  

 

1. Histórico da Associação  

a. Como começou; o que motivou a criação da associação; o que já foi feito pela 

associação até hoje;  

 

2. Perfil da associação 

a. Número de associados 

b. Perfil dos associados 

c. Abrangência geográfica 

d. Setor de atuação 

e. Representatividade 

f. Serviços prestados aos associados 

 

3. Estrutura Organizacional e Governança 

a. Estrutura organizacional (organograma, hierarquia, organização da associação) 

b. Estrutura de governança (conselho, comitês, estrutura profissional, papeis de 

cada instancia, a dinâmica das decisões) 

c. Unidades organizacionais (existem? quantas são? onde ficam? quais as 

funções? como são organizadas – tarefas, produtos, geográfica, processo?) 

d. Rede da associação 

e. Formas de contribuição (qual a fonte de renda a associação e como realizada a 

contribuição dos associados, quais as regras.) 

f. Centro de decisão (como são tomadas as decisões estratégicas?) 

 

4. Análise dos Recursos 

a. Recursos Tangíveis 

i. Recursos Financeiros (histórico do balanço, previsão de receitas, fluxo 

de caixa, projeções) 

ii. Recursos Físicos (como é a estrutura física?; a infraestrutura – tem 

alguma necessidade? é suficiente? como é o sistema de informação - 

automatizado, erp, etc?) 

 

b. Recursos Intangíveis 

i. Tecnologia (possui alguma tecnologia própria, direitos autorais, 

patentes, etc?) 

ii. Reputação (como é o reconhecimento da associação no setor?, a força 

da marca, o relacionamento da associação com outros stakeholders) 

iii. Cultura (como é a coordenação na associação? Qual o estilo de 

liderança? Quais são a missão, visão e valores? Como é a identificação 

dos colaboradores e associados com a entidade?) 
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c. Recursos Humanos 

i. O quadro de colaboradores é suficiente? 

ii. Os colaboradores possuem habilidades e conhecimento para realizarem 

suas tarefas? 

iii. Existe um programa de capacitação dos colaboradores? 

iv. Existe plano de carreira?  

v. São estabelecidas metas para os colaboradores? É feito a 

acompanhamento destas metas? 

vi. Quais são os incentivos que os colaboradores têm?  

vii. Você acredita que os colaboradores são motivados? Como motivar? 

viii. Como é realizada a comunicação com os colaboradores? É suficiente? 

Como melhorar? 

 

d. Quais recursos e capacidade são mais importantes para a associação? Ela 

possui? 

 

e. Quais os fatores críticos de sucesso para a associação? 

 

 

Plano Estratégico 

Este bloco trata do plano estratégico que a associação já implementou ou está 

implementando. Aqui buscamos entender como a associação constrói seu plano estratégico e 

se a maneira como ela constrói e acompanha influencia na implementação. Este bloco exige 

mais detalhes que o anterior, porém ainda com respostas clara, diretas e objetivas.  

1. A quanto tempo utilizam e constroem planos estratégicos? 

 

2. Detalhe o último plano estratégico (análises, projeções, objetivos, ações, estrutura do 

plano) 

 

3. Como construíram o plano estratégico? Qual o método utilizado? 

 

4. Como é realizado o acompanhamento e monitoramento do plano?  

 

5. Existe um sistema de controle do plano estratégico? Como é realizado? 
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Implementação do Plano estratégico 

Este bloco trata da implementação do plano estratégico. Ele é o objetivo central da pesquisa 

e busca entender como a associação implementou ou implementa o plano estratégico, qual 

método ela utilizou, como é o processo de implementação e as dificuldades encontradas. Este 

bloco visa um maior detalhamento possível e atenção.  

 

1. O seu último plano estratégico foi implementado com sucesso? Porque? 

 

2. Explique (de forma mais detalhada possível) como é o processo de implementação do 

plano estratégico? 

 

3. O processo de implementação de plano estratégico é formal ou informal? O processo 

está descrito e detalhado? 

 

4. A literatura acadêmica sobre a implementação de planos estratégico nas organizações 

trazem diversos pontos de dificuldades ou que podem levar as falhas na 

implementação do plano. Dentre as falhas apontadas no quadro abaixo, quais a 

associação enfrentou durante a implementação de seu plano estratégico e o que ela fez 

para superar? 

Principais dificuldades Sim/Não Formas de superação 

Alinhar as decisões e ações de toda a empresa 

para um mesmo caminho 

  

Falta de entendimento comum sobre o plano entre 

os membros da diretoria e membros do grupo 

gestor 

  

Falta de envolvimento direto e suporte da 

diretoria 

  

Conflito na alta gestão   

Diferentes níveis organizacionais buscando 

isoladamente seus objetivos sem considerar os 

objetivos gerais da organização 

  

Inadequada habilidade das lideranças   

Estilo de gerência top-down   

Insuficiência de recursos humanos   

Falta de habilidades e conhecimento dos 

colaboradores para execução das tarefas 

  

Resistência das pessoas à mudança   

Estratégias não associadas a metas de 

departamento, equipes e indivíduos 

  

Falta de feedback   

Anti planejadores e sabotadores   

Falta de entendimento e clareza de metas e 

objetivos 

  

Visão e estratégias não executáveis   
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Conflito de prioridades do objetivos e ações   

Problemas de comunicação interna sobre a 

implementação 

  

Falta de um processo claro e formal de 

implementação 

  

Dificuldade de coordenação através das funções   

Demora na implementação do plano   

Distinção entre quem constrói o plano e quem 

implementa (diferentes indivíduos) 

  

Teoria da agência (indivíduo buscando interesses 

próprios no lugar do coletivo) 

  

Plano não defende bens comuns   

Dificuldades em relação ao planejamento 

financeiro de longo prazo 

  

Efeito carona de associados    

Maturidade da associação   

Gestão da associação feita por voluntariado 

(próprios associados dedicam seu tempo e não por 

profissionais contratados e exclusivos) 

  

Estrutura da associação não compatível com o 

planejado 

  

Fatores externos não previstos   
Fonte: elaborado pelo autor (2018), a partir de Chandlers (1962), Kaplan e Norton (1997, 2008), União Europeia 

(1997) Olson (1999), Anderson e Vincze (2000), Beer e Eisenstat (2000), Tompson e Strickland (2000), 

O’Regan e Ghobadian (2002), David (2002), Rodrigues et al. (2003), Giraldi e Campomar (2005), Grant (2010), 

Al-Kandi, Asutay e Dixon (2013), Klag e Langley (2014), Guerreiro e Souza (2015) e Castro, Neves e Scare 

(2015). 

 

5. Ainda em relação as dificuldades, a associação enfrentou alguma dificuldade não 

listada no quadro acima? Se sim, como superaram a dificuldades? 

Principais dificuldades Formas de superação 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Quais os fatores críticos para implementação de um plano estratégico? 

 

 

7. Qual seria em sua opinião, uma sequência de etapas para implementar um plano 

estratégico com sucesso e superar as dificuldades? 
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APÊNDICE B: Carta de convite para participação da pesquisa 

 

Ribeirão Preto, ____ de____________ de 2017. 

 

Prezado(a) Sr(a). ____________________ 

 

 

Venho por meio desta me apresentar. Meu nome é Rafael Bordonal Kalaki, sou pesquisador 

da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade de 

Ribeirão Preto. Estou realizado minha tese de doutorado, tratando do tema de implementação 

de plano estratégico em associações de interesse privado do agronegócio, sob a orientação do 

Prof. Dr. Marcos Fava Neves. 

 

Para se realizar um trabalho com alta qualidade, com informações que tragam conhecimentos 

científicos e implicações gerenciais importantes, é preciso o apoio das associações. Por isso, 

convido o Associação_______________, para participar desta pesquisa, sendo ela, um estudo 

de caso.  

O estudo de caso visa apresentar o caso, nesta pesquisa, de associações que possuem um 

plano estratégico, para a partir deste caso, investigar quais os pontos de aprendizado o caso 

tem a oferecer para contribuir na pesquisa e também para que outras associações sigam os 

pontos positivos.  

Portanto, gostaria de lhe solicitar, por gentileza, a concessão de uma entrevista, na qual 

pretendo explorar sua visão a respeito do tema. A entrevista tem duração de aproximadamente 

60 minutos. 

Cabe destacar que trata de um estudo de caso, uma vez que o trabalho visa analisar as 

decisões estratégicas das associações. Caso desejo, as informações de identificação fornecidas 

poderão ser mantidas em sigilo, sem a intensão de expor os participantes desta pesquisa. 

Ao final do trabalho, todos os participantes receberão uma cópia digital da tese, contendo as 

análises e resultados. 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração, 

 

Atenciosamente, 

Rafael Bordonal Kalaki 

Doutorando em Administração de Organizações 

Universidade de São Paulo (USP) – FEA-RP 
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APÊNDICE C: Carta de agradecimento de participação na pesquisa 

 

 

Ribeirão Preto, ____ de____________ de 2017. 

 

Prezado(a) Sr(a). ____________________ 

 

 

Venho por meio desta, novamente, reiterar os agradecimentos pela sua participação nesta 

pesquisa que é a base de minha tese de doutorado. Obrigado pelo tempo dispensado a esta 

pesquisa e pela atenção. 

 

A sua participação foi de suma importância e colaborou de maneira muito construtiva para o 

entendimento das dificuldades enfrentadas pelas associações de interesse privado na 

implementação de sues plano estratégicos e também para a proposição de um método de 

implementação de planos em AIPs. 

 

Atenciosamente, 

 

Rafael Bordonal Kalaki 

Doutorando em Administração de Organizações 

Universidade de São Paulo (USP) – FEA-RP 

 

 

 


