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Nesse capítulo você poderá reponder as seguintes perguntas : 

1. Como criar e desenvolver uma cultura de liderança? 

2. O que esperar de um líder? 

3. Como mapear e calibrar o capital humano?

4. Como desenhar uma gestão integrada com balanced scorecard? 

5. O que é a metodologia S.M.A.R.T.? Como montar um acordo de metas e 
métricas? 

6. Qual a diferença entre gestão estratégica e projetos estratégicos?

7. Como construir e priorizar projetos estratégicos?

8. Como definir critérios para tomadas de decisões?

 



S E Ç Ã O  1

Desenvolvendo a Cultura de 
Liderança
     O principal desafio das empresas que incentivam o foco nos resultados, e que 
desempenham com disciplina com o exclusivo objetivo de atingirem o plano com-
binado, é compatibilizar o “skill” dos diretores e gestores conforme os desafios esta-
belecidos no plano estratégico.

     É natural que as lideranças que trouxeram a empresa até um determinado pon-
to não serão as mesmas lideranças que a levarão para o futuro. Novos talentos, 
novas competências e novas habilidades serão necessárias para que a empresa pas-
se pela nova curva de aprendizado o mais rápido e suavemente possível.

Compatibilizar as lideranças conforme desafio é tarefa obrigatória. Quando ne-
gligenciada, a empresa invariavelmente sofre frustrações que afetam diretamente o 
clima organizacional. O sintoma clássico é a perda de profissionais importantes - 
“turn over” que acabam abandonando a empresa e seus projetos por falta de moti-
vação. 

O gestor despreparado, ao invés de se comportar como um facilitador ou men-
tor, “estica o elástico até esgarçar” quando deveria remover barreiras garantindo a 
fluência na marcha da execução ao mesmo tempo que monitora o moral do time. 

O líder é o protagonista, o exemplo a ser seguido – “role model”. Sua atitude é co-
piada pela organização, garantindo a propagação dos valores da empresa e dos 
fundamentos estratégicos. É uma referência para:

1. Reforçar a visão e missão da empresa. Todos devem entender o 
propósito de virem trabalhar todos os dias. 

2. Paixão, que faz os olhos brilharem e mantém a “faca entre os dentes”. Re-
lembra que o salário é um prêmio pelo desempenho e não uma obrigação 
da empresa.
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3. Garantir a disciplina nas estratégias, táti-
cas e métricas. Estabelecer um caminho e uma 
marcha é essencial. Sem um caminho bem defini-
do, qualquer caminho servirá.  

A execução das estratégias só criam valor para a em-
presa se as táticas correspondentes forem bem conceitua-
das, articuladas, consensualizadas e principalmente execu-
tadas com previsibilidade, austeridade e sem moleza nem 
“desculpismos”. 

A construção de um time de lideres é uma cultura e 
não um projeto pontual. Não se cria líderes do dia para 
noite.

“SHAPE YOUR FUTURE. NOT REACT TO IT”

No século 21 - 100% global, digital, conectado e trans-
parente onde a velocidade no fluxo de informações e ino-
vações é quase instantânea - para onde você, líder, está 
olhando? Como está antecipando a próxima onda de mu-
danças, seja no modelo de negócio ou na sua vida? A res-
posta deverá estar em seu calendário. Com quem você 
está gastando seu tempo e quais os tópicos que está tra-
tando? Para onde está viajando, o que está lendo? Etc...

Ser líder significa também : 

1. O LÍDER ENCANTA. Tem a capacidade de en-
gajar seu time e também funcionários de outras 
áreas. 

2. O LÍDER NÃO TEM AGENDA PESSOAL. 
Cresce na empresa por meritocracia através dos resul-
tados produzidos pelos projetos que gerencia. 

A estratégia só cria valor 

para a empresa se as 

táticas relacionadas a elas 

forem bem conceituadas, 

articuladas, 

consensualizadas e 

principalmente executadas 

com previsibilidade, 

austeridade e sem moleza 

nem “desculpismos”

A construção de um time 

de líderes é uma cultura e 

não um projeto pontual -  

não se cria líderes do dia 

para noite
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3. O LÍDER SE COMUNICA. Compartilha de forma articulada, sintetiza-
da e simples. Nunca impõe, mas ganha consenso promovendo debates e emba-
tes construtivos, temáticos, nunca pessoais. 

4. O LÍDER DELEGA, NÃO DELARGA. Elabora estudos detalhados se-
guidos de processos que garantem o progresso com previsibilidade durante a 
execução. O líder não enche o saco, acompanha o progresso via reuniões for-
mais de follow up,

5.  O LÍDER OFERECE. Entende que sua função é desenhar cenários, ofe-
recer soluções e recomendações que trazem clareza em situações ambíguas.  

6. O LÍDER ASSUME A RESPONSABILIDADE. Um líder nunca se utili-
za de desculpas que é a tradicional ferramenta do incompetente. 

7. O LÍDER TOMA RISCO. Existem dois tipos de risco: o estúpido que 
leva a demissão, e o empreendedor que é calculado e compartilhado com os 
diretores seniores da empresa que apoiam a ousadia.

8. O LÍDER REMOVE BARREIRA. Executar dá trabalho. "O diabo 
mora nos detalhes" e sempre aparece durante o processo de execução. 

9. O LÍDER PLANEJA ANTES. Se antecipa a possíveis problemas. ele aler-
ta que "vai dar merda" e faz recomendações. O empregado assalariado, relata 
que "deu merda"e normalmente coloca a culpa em alguém.

10. O LÍDER RECOMPENSA A EQUIPE. Um abraço do líder vale tanto 
quanto um cheque. O líder bem humorado transforma o clima da empresa, 
que fica divertido e retém talentos. O líder sempre usa uma fórmula simples e 
eficaz que ajuda a sequenciar o pensamento estratégico e transformá-lo numa 
boa execução. 
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Calibrando Capital Humano

	  O Capital Humano da empresa é re-
presentado pelo conjunto de seus 
talentos e líderes. 

Eles formam a base que produz a efici-
ência e produtividade, e podem ser a 
raiz dos problemas ou do sucesso da 
empresa. 

No passado o recurso humano era 
facilmente substituído, atualmente as 
pessoas (assim como as máquinas) ne-
cessitam tanto de manutenção quanto de aquisição - “features” - de novos conheci-
mentos e competências para se tornarem mais produtivas. A máquina, com rela-
ção a produtividade, tem seus limites. Já o líder consegue extrair continuamente 
mais eficiência dos outros profissionais pela sua capacidade de criar sinergias, moti-
var e gerenciar.

Uma fórmula simples e prática que funciona perfeitamente para compreender  
o perfil do profissional e ajudá-lo no aperfeiçoamento e desenvolvimento é o  
CHAE - Conhecimento, Habilidade, Atitude e Eficiência na execução.  

A capacidade de execução é determinada pela atitude do profissional multipli-
cada por seu conhecimento somado à sua experiência.

	 	 	 	 	 Execução  = A * ( C + H ) 

Ao calcular mentalmente o resultado da equação, deve ter cuidado com a nota 
que será atribuída ao Atitude. Se for zero, a nota poderá neutralizar um excelen-
te profissional com Conhecimento + Habilidade. Se for 10 poderá privilegiar 
a boa atitude, o funcionário “gente boa”, versus a tecnicidade exigida por uma de-
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terminada função. O importante é balancear e obter o 
melhor resultado possível. 

Para o aperfeiçoamento do capital humano da empre-
sa é necessário técnica, que deverá ser aplicada por um 
profissional e/ou uma consultoria especializada, que ofe-
recerá um programa organizado em etapas que promo-
vem um processo de melhoria contínua de construção do 
capital humano e organizacional. 

O conjunto do capital humano, quando organizado e 
harmonizado, forma o capital organizacional da empre-
sa. Sua empresa vale exatamente o quanto seu capital hu-
mano é capaz de produzir.

Auto-avaliação ou “self-assessment”

Nessa etapa inicial o próprio profissional faz uma auto 
crítica sobre sua trajetória na empresa. Relata sobre seus 
resultados, suas competências, habilidades, forças e 
fraquezas. Simultaneamente, seus pares e chefes também 
fazem sua avaliação levando em consideração as mesmas 
bases e perspectivas.

Com resultado prático, o cruzamento, a compilação e 
tabulação dos dados colhidos no - “self  assessment” - so-
mados a avaliação de seus pares e chefes, formarão um 
diagnóstico compreensível, destacando os temas e tópicos 
que mais foram citados. O diagnóstico é um retrato fiel 
do  seu perfil profissional e comportamental, inclusive 
apontando áreas de desenvolvimento que devem ser ende-
reçadas com um PDI - Plano de Desenvolvimento Indivi-
dual, que exige investimentos e principalmente “follow 
up” sistemáticos na forma de “mentoring”

Sua empresa vale 

exatamente o quanto seu 

capital humano é capaz 

de produzir



7

Classificação e Agrupamento 

Colaboradores do mesmo nível funcional ou graduação - “job grade” - podem 
e devem ser agrupados para avaliação, mesmo que não façam parte na mesma 
área.

O importante é compatibilizar o “job grade” e o nível de responsabilidade para 
que a comparação seja justa. 

No caso da empresa ter um sistema de remuneração variável por bônus, o mon-
tante total que será ser distribuído é fixo, ou seja, os que melhor performam ficam 
com a quota do bônus dos piores avaliados.

Na maioria dos casos as diferentes áreas da empresa são clientes umas das ou-
tras. Por isso é justo que diferentes gestores, gerentes e diretores apresentem seus 
comentários sobre os profissionais que estão sendo agrupados.

Os comentários devem ser feitos de forma responsável, apresentando fatos e re-
latos que auxiliem no agrupamento.

Quanto mais factuais forem os comentários, mais produtiva e justa será a 
reunião de calibração . No entanto é uma atitude natural de cada gestor tentar 
“proteger” seus colaboradores diretos.

O mediador da reunião deve ficar atento a relevância dos fatos apresentados 
como argumento positivo ou negativo e também as tendências de consenso.

A ferramenta chamada - “9 in box” - auxilia na classificação dos grupos confor-
me duas perspectivas: 

1. A performance individual medida pelo desempenho esperado conforme  
acordo de metas e métricas.  

2. O potencial de crescimento do profissional. 
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A ferramenta - “9-in-box”  não serve para simplesmente julgar o profissional, 
mas principalmente para definir um PDI – Plano de Desenvolvimento Individual - 
que será desenhado para ajudar a desenvolver novas competências e consequente-
mente melhorar sua performance no médio e longo prazos. 

O PDI exige um "padrinho" que poderá ser o próprio gerente ou diretor que 
aconselha –  “coaching e mentoring”  – o profissional a alcançar seus novos 
objetivos.  

O PDI também deverá ser associado a um plano de sucessão e o próprio "padri-
nho" deverá eleger e capacitar seu próprio sucessor. A empresa que não tem um 
plano de sucessão, não está pronta para crescer porque não renova seu capital hu-
mano para assumir novos desafios em novos projetos, que são estratégicos para a 
perpetuação da empresa.

Nesse caso, o presidente e CEO acaba ficando refém dos velhos gestores que 
na maioria das vezes se acomodam no cargo que exercem por décadas manobran-
do com facilidade suas deficiências.  
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Esse cenário de miséria é muito comum. Sua conse-
quência é o extermínio da renovação e inovação, já que 
o  empreendedorismo associado e esperado para as fun-
ções de diretoria e gerenciais se transformam na velha 
prática de vocalizar jargões - “buzzwords” - para justifi-
car o desempenho medíocre que se espalha pela organiza-
ção, que imóvel fica estagnada. 

Sufocados por falta de espaço e nenhuma perspectiva 
de crescimento, seus melhores líderes - “key players” - sa-
em da empresa na busca por melhores oportunidades 
que geralmente são oferecidas pelo concorrente. O custo  
do “turn over” é impagável já que o ciclo entre a contra-
tação e amadurecimento de um novo líder de sucesso 
leva no mínimo 2 anos. 

Sufocados por falta de 

espaço e nenhuma 

perspectiva de 

crescimento, seus 

melhores líderes - “key 

players” - saem da 

empresa na busca por 

melhores oportunidades 

que geralmente são 

oferecidas pelo 

concorrente
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Definindo e Comunicando Metas e 
Métricas 

Uma vez definido o mapa estratégico utilizando como referência a metodolo-
gia do “Balaced Scorecard” o próximo passo é o acompanhamento - follow up”  
durante o processo de execução. 

Como o “diabo” mora nos detalhes, o follow up é o segredo do sucesso ao lon-
go do processo de execução.  

O sistema de definição de metas utilizando a metodologia SMART ( Specific, 
Measurable, Attainable, Relevant, Timing ) deverá ser cuidadosamente desenhado 
para monitorar a execução de todas as tarefas e projetos estratégicos. 

Observe que muitas metas e métricas são multidisciplinares, ou seja, são cruza-
das entre as várias áreas da empresa.

 O sistema de metas e métricas deverá funcionar  como uma "corrida de reveza-
mento", onde a "passagem do bastão" entre as áreas deverá ser feita de forma sua-
ve e dentro do prazo combinado. 

Para reforçar e garantir que a metodologia funcione, é essencial que as métri-
cas tenham impacto direto na avaliação de desempenho anual e consequentemen-
te sobre o bônus. 

É um erro comum estabelecer metas e métricas que tenha como critérios amea-
ça e punição.

O foco das metas e métricas deverá ser a harmonização. A gestão sobre o 
mapa estratégico deverá medir o progresso eliminado as barreiras que certamente 
se apresentarão pelo caminho ao longo do processo de execução.

10



11

Para que sejam seguidas, as metas devem permear a 
organização, sendo cascateadas desde o nível de direção, 
passando pelos gerentes, líderes até os gestores:

1. Metas corporativas, normalmente tem foco 
no resultado geral da empresa, ou seja no EBITDA e 
também sobre a satisfação do cliente.

2. Metas funcionais, determinam as expectativas 
sobre cada diretoria.

3. Metas individuais, devem representar como 
cada profissional deverá contribuir conforme sua res-
ponsabilidade e especialidade.

Apesar do esforço e disciplina exigidos no processo, as 
metas e métricas normalmente não são seguidas com ri-
gor.

O fenômeno dá-se principalmente por aspectos cultu-
rais. somados a falta de competências formais. que substi-
tuem a diligência e foco pelo desculpismo indesejado que 
deve ser combatido sistematicamente pelo monitoramen-
to constante.

A aplicação da devida punição durante a fase de avali-
ação de desempenho que calcula o bônus deverá ser rigo-
rosa. 

Para evitar surpresas, que são sempre desagradáveis e 
geram frustração, é preciso se previnir com um sistema 
de acompanhamento - “follow up”.

Para evitar surpresas, que 

são sempre desagradáveis 

e geram frustração, é 

preciso se previnir com um 

sistema de 

acompanhamento - 

“follow up”
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Reuniões semanais com os gestores são uma obriga-
ção dos líderes para garantir a marcha da execução e evi-
tar que as barreiras se transformem em desculpas.

Também é importante rever as metas trimestralmen-
te, repactuando se necessário. Sempre documente os 
eventos que alteram a originalidade das metas e métricas. 

Essa prática poderá poupar tempo e evitar desgastes 
no período de avaliação de desempenho. Uma auditoria, 
quando requisitada, sempre é uma mensagem de descon-
fiança que gera desmotivação.

Vale lembrar que a única função do gestor sênior é li-
derar seu time. O sucesso do time é de responsabilidade 
do gestor eficiente. 

Se for o caso, substitua rapidamente se o resultado 
não aparecer por negligência ou ausência das competên-
cias exigidas pela função. 

O conjunto do capital humano eficiente exige uma 
combinação de conhecimentos e habilidades. 

O sucesso na execução está diretamente relacionado a 
esses dois fatores, acrescentado de uma atitude madura e 
positiva típica do líder, que tem o respeito do time e é tra-
tado de forma diferenciada pela empresa.

Reuniões semanais com os 

gestores são uma 

obrigação dos líderes 

para garantir a marcha da 

execução e que barreiras 

não virem desculpas



A metodologia SMART  e o acordo de metas e métricas 
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A previsibilidade, que promove o bom clima ao longo do processo de execução, 
só será alcançada se os projetos, programas e campanhas estiverem alinhados con-
forme as estratégias que foram definidas pelo plano estratégico. A priorização das 
metas que determina o foco tem nas estratégias sua referência. A sinergia da orga-
nização é promovida de forma natural e o espírito de equipe prevalece neutralizan-
do os interesses individuais de preguiçosos e sabotadores. 

A metodologia S.M.A.R.T. funciona como um contrato entre os participantes. 
É responsabilidade do líder, que tem a função de mediador e facilitador, garantir 
que as etapas - “milestones” - sejam cumpridas conforme combinado e no tempo 
determinado pelo cronograma. 

O que é a metodologia S.M.A.R.T.?   Como fazer um acordo de metas e métri-
cas ? 

SPECIFIC. 

É de responsabilidade do líder especificar detalhadamente o escopo do projeto. 
Uma forma de orientar o detalhamento é responder aos - “6 Ws - Who, What, 
Where, When, Which and Why ”. 

	 1.	 Who - quem  será envolvido no projeto. Justifique sua participação con-
forme suas competências específicas. Um projeto normalmente é formado por um 
grupo multidisciplinar. 

	 2.	 What - o que se deseja atingir com o resultado do projeto. Atenção: a es-
tratégia central da empresa é definida pela sua visão e missão. Portanto, sempre 
questione se o projeto está em linha com a visão de futuro da empresa. 

	 3.	 Where - onde a empresa deseja construir essa nova competência. Pode 
ser, por exemplo, uma mudança de postura numa área funcional já existente ou 
construir uma nova área que será essencial para o futuro da empresa. 

	 4.	 When - quando - nada se materializa se não houver um prazo estabeleci-
do. Para garantir o progresso, estabeleça pontos de controle com datas bem defini-
das que servirão como um referencial. Servirá também como um ponto de pressão 
saudável entre o líder, o grupo de trabalho ( liderados ) e a diretoria senior que de-
seja acompanhar os resultados. 
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	 5.	 Which - requisitos - os projetos sempre apresentam requisitos, ou premis-
sas. Normalmente os requisitos básicos para execução de um projeto nunca estão 
100% disponíveis no momento da concepção. As premissas também mudam con-
forme o projeto avança na sua fase de execução. Visualizar as barreiras que pode-
rão ser enfrentadas facilita na identificação das possíveis soluções e evitam eventu-
ais frustrações que podem gerar desânimo no time e atrito nas relações. 

	 6.	 Why - por que - O propósito do agrupamento, investimento em capital 
humano e financeiro deve ser compreendido por todos. É impossível engajar, moti-
var, liderar um time sem que compreendam o motivo. 

MEASURABLE

Estabelecer as expectativas e respectivas métricas, seja uma unidade de medida 
qualquer ou simplesmente “uma evidência anedotal", tem como propósito único 
mensurar o progresso ao longo da execução do projeto. Nunca use as métricas 
com caráter punitivo que gera insegurança. 

O risco da insegurança é criar um time cuja atitude predominante será defen-
der-se através de verdadeiros “dossiês” que são gerados principalmente via longos 
email copiados para centenas de pessoas na tentativa de justificar, com desculpas 
infindáveis, a falha na execução. 

ATTAINABLE 

Uma meta deve ir além do ordinário, ou seja, deve mirar no extraordinário, 
indo além do possível mas com o cuidado de não ultrapassar a linha do impossí-
vel. 

Não caia nessa armadilha. A motivação não pode ser substituída pela frustra-
ção de ter falhado. Se tudo der errado, no mínimo, o que era considerado possível 
foi entregue conforme esperado.
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RELEVANT 

As metas devem estar em harmonia e em conformidade com o plano estratégi-
co da empresa. O mapa estratégico deve ser utilizado como um guia que servirá 
de critério para garantir a relevância. O acordo de metas deve mapear cada uma 
das áreas do mapa estratégico.  

TIME

Não existem metas nem métricas sem prazo estabelecido. Qualquer justificati-
va semântica sobre essa frase significa que seus líderes querem negociar flexibilida-
des para no futuro justificar o não cumprimento do acordo de metas. 
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Promovendo Gestão Estratégica

	 	 O sucesso da sua empresa depende de líderes que constroem valor para o fu-
turo da organização e, ao mesmo tempo, executam seus objetivos de curto 
prazo. O Balanced Scorecard ( BSC ) é uma metodologia desenvolvida pelos pro-
fessores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. 

	 	 O BSC foi apresentado inicialmente como um modelo de avaliação e perfor-
mance empresarial, porém a aplicação prática nas empresas transformou o BSC 
em uma ferramenta estratégica de apoio a gestão integrada, que promove foco e 
sinergia de forma compreensível e mensurável por um acordo de metas e métricas.

	 	

O BSC é organizado sobre quatro perspectivas:

	 1. PERSPECTIVA FINANCEIRA

Sobre essa perspectiva observa-se como é formado o Lucro que deve ser acor-
dado com os acionistas e que também remunera seus gestores e colaboradores na 
forma de bônus por performance. O balanceamento entre as diversas fontes de re-
ceita geradas pelas vendas de produtos e serviços, relacionada com seus respectivos 
custos e as despesas, formam o orçamento geral da empresa para o ano fiscal. 

O orçamento inicial, ou base zero, deverá ser monitorado mensalmente e con-
forme o desempenho da empresa, deverá ser revisado com planos de ação correti-
va conforme as tendências positivas ou negativas. 

O mapeamento das fontes de receita devem corresponder ao plano de vendas 
elaborado para o ano fiscal. O plano de vendas deverá oferecer o foco que garanti-
rá a previsibilidade na geração das receitas.
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As fontes de receitas devem contemplar:

1. Aumento das vendas nos clientes ativos

2. Aquisição de novos clientes

3. Venda de novos produtos e serviços 

4. Expansão da cobertura para novos segmentos, mer-
cados e regiões geográficas

5. Desenvolvimento de novos canais de vendas

6. Desenvolvimento de parcerias estratégicas

O sucesso de uma 

empresa depende de 

líderes que constroem 

valor para o futuro da 

organização e, ao mesmo 

tempo, executam seus 

objetivos de curto prazo
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Do lado da produtividade, os custos que são sempre relacionados ao produto 
ou serviço vendido, contabilmente, são chamados de “Custo da Mercadoria Vendi-
da” ou CMV. 

As Receitas Líquidas geradas pelas vendas deduzidas do CMV formam a Mar-
gem de Contribuição, ou seja, o montante que sobrará para pagar as despe-
sas fixas e ainda gerar o Lucro combinado com os acionistas.

Esse raciocínio quando articulado no formato do DRE - Demonstrativo de 
Resultados - e projetado mês a mês, forma o orçamento geral da empresa que 
deverá garantir o equilíbrio entre receitas, custos e despesas com foco na manuten-
ção da margem de contribuição e finalmente na geração do lucro combinado com 
o acionista. 

 

2. PERSPECTIVA DO CLIENTE

Dá-se pela combinação de três elementos que influenciam diretamente na satis-
fação do cliente, que impacta a Marca. O cliente satisfeito, além de recomendar 
sua marca para outros clientes potenciais, permite que sua empresa lhes ofereça 
novos produtos e serviços. Clientes insatisfeitos migram para o concorrente, espa-
lham de forma vocal sua experiência miserável e não voltam nunca mais. 

Os três elementos são : 

1. Criação de um portfólio de produtos e serviços compreensível, com valor 
agregado perceptível e que evolui através da renovação e inovação

2. Relacionamento saudável e rentável com o ecossistema formado por forne-
cedores e parceiros estratégicos

3. Excelência operacional que garante a promessa feita ao cliente pela Marca. 
Cliente que volta a comprar e recomenda seus produtos e serviços reforçando 
a Marca
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O BSC permite que os objetivos e expectativas sejam 
pactuados e comunicados por toda organização de forma 
compreensível e integrada. Cada área funcional e cada 
profissional individualmente entende como deverá contri-
buir para o sucesso da empresa.

 

3 . P E R S P E C T I VA D O S P RO C E S S O S 
INTERNOS

As perspectivas financeiras e do cliente sofrem as con-
sequências positivas e negativas dos processos internos. 
Cada área funcional deverá executar e entregar seus resul-
tados conforme as expectativas que foram documentadas 
e no acordo de  metas e métricas.

Por exemplo: 

• Marketing & Vendas, deverá mapear as fontes de 
receita e mercados foco. Tem a responsabilidade por 
desenvolver canais de vendas e gerar demanda para o 
portfólio completo de produtos e serviços da empresa. 
Cada vendedor tem suas metas individuais que soma-
das, formam a meta geral de vendas da empresa.

• Pesquisa e Desenvolvimento,  deverá elaborar 
um plano de negócio - “business plan” - antes de desen-
volver novos produtos e serviços. É recomendado defi-
nir como a inovação impactará nos novos produtos e 
serviços - “roadmap” - com a finalidade de manter a 
empresa um passo a frente da concorrência com rela-
ção ao diferencial competitivo que oferece aos clientes. 

• Operação, independente da natureza do negócio 
ou nível de automação, a operação depende exclusiva-
mente da gestão de processos, procedimentos, rotinas e 

As perspectivas 

financeiras e do cliente 

sofrem as consequências 

positivas e negativas dos 

processos internos - cada 

área funcional deverá 

executar e entregar seus 

resultados conforme 

expectativa



rituais. Portanto, o mapeamento e documentação das rotinas com seus respecti-
vos indicadores promovem previsibilidade com melhoria contínua. As certifica-
ções e auditorias são fundamentais para o progresso até que se alcance a excelên-
cia operacional.

• Financeiro, deverá garantir a estratégia de financiamento da operação atra-
vés da gestão de fluxo de caixa e a manutenção do equilíbrio orçamentário. O fi-
nanceiro deverá manter a empresa com foco no EBITDA.  Na prática, o 
Controller oferece sua análise sobre qualquer investimento e simula seu impacto 
e retorno sobre investimentos - “ROI”.

 

4. PERSPECTIVA DA ORGANIZAÇÃO

Este nível é o mais importante porque representa a base, o alicerce onde se 
constroem os processos internos que integrados, materializam a existência da em-
presa, da marca e principalmente determina o nível de sucesso ou miséria na sua 
trajetória. É composto pelo:

1. O CAPITAL HUMANO - A produtividade da sua empresa está diretamen-
te relacionada a capacidade do seu capital humano, que deve ser compatível 
com os desafios declarados em sua missão e visão. Descrições de cargos compa-
tível com salários. Planos de treinamento e capacitação. Programas com foco 
em retenção de talentos e líderes são fundamentais para preservar o núcleo de 
colaboradores que fazem a diferença. 

2. O CAPITAL ORGANIZACIONAL - Representa o Capital Humano orga-
nizado de forma sistêmica para produzir os resultados almejados pela empre-
sa.

3. O CAPITAL DA INFORMAÇÃO - O hardware, software e aplicativos es-
tão cada vez mais sofisticados e de simples manutenção. Por exemplo, a ten-
dência da infra-estrutura em nuvem - “cloud computing” - possibilita a empre-
sa investir seu tempo e expertise aplicando TI no negócio versus desenvolven-
do e dando manutenção na infra-estrutura que é cara e exige profissionais es-
pecialistas, cada vez mais escassos e caros. 
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S E Ç Ã O  5

Construindo Projetos Estratégicos

Uma vez que a empresa, por meio de seus líderes, entende que executar de 
acordo com as estratégias é a forma mais segura para empreender recursos huma-
nos e financeiros, é chegada a hora de escolher os projetos estratégicos e colocar a 
mão na massa. Os projetos estratégicos são construídos para incorporar novas 
competências que foram identificadas como essenciais para atender integralmente 
sua visão e missão.

Arquitetar o projeto e liderar sua execução exige do líder resistência e resiliên-
cia na tarefa de criar sinergia entre grupos multifuncionais e controlar agendas e 
ambições individuais. Cada passo deverá ser bem comunicado e ratificado para 
que não haja ambiguidades que geram surpresas indesejadas. Executar com foco e 
disciplina não é para qualquer um. Dá trabalho, é chato e repetitivo !

Nessa fase, o planejamento e a priorização das estratégias já estão definidos e 
portanto, os objetivos, as estratégias, o BSC - Balanced Scorecard e os KPIs - 
“Key Performance Indicators” - já apontaram o caminho da execução e sobretudo 
estão devidamente cascateados e comunicados pela organização.

Os projetos estratégicos devem impactar o resultado da empresa de duas for-
mas. Tem impacto positivo quando constroem novas competências associadas às 
vantagens competitivas, criando valor para a Marca. Tem impacto negativo 
quando deixam de ser executados de forma diligente, ou pior, serem tratados 
como despesas sem a visão de ROI - Retorno sobre Investimento. 

Para garantir a manutenção da sua continuidade e do seu financiamento, os 
projetos estratégicos não devem estar submetidos ao desempenho mensal de 
vendas da empresa. Esses projetos devem ser previstos no orçamento anual e trata-
dos como um investimento que será financiado pelo resultado ( lucro ) do ano 
anterior. 
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STEP #1 : CONCEITUAÇÃO E SISTEMATIZA-
ÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

O conceito do projeto deverá, obrigatoriamente, mos-
trar uma fotografia geral porém compreensível sobre a so-
lução que será recomendada.

Nessa fase de conceituarão, a insegurança e desconfi-
ança geram uma resistência que é natural. Portanto, é  
importante escolher bem a ferramenta e principalmente 
a metodologia que será utilizada no processo. O desafio, 
além de esclarecer, é conquistar a confiança dos diferen-
tes tomadores de decisão - “stakeholders” - e finalmente 
ganhar consenso. Nunca subestime a audiência que nor-
malmente é formada por diretores seniores, incluindo ges-
tores financeiros que sabem fazer a conta de retorno 
sobre investimento - ROI - de cabeça. Também sabem es-
timar com boa precisão quanto o projeto deverá impac-
tar no resultado - EBITDA - após sua conclusão.

Executar conforme 

estratégias é a forma mais 

segura de empreender
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O sucesso do projeto depende de um conceito bem ar-
quitetado. Se conceituado errado, certamente comprome-
terá o resultado ao longo da sua fase de execução que, na 
maioria das vezes, acaba sendo inviabilizado desperdiçan-
do o tempo, o investimento e principalmente o futuro da 
empresa. 

Normalmente, o projeto estratégico com foco em 
novas competências exige uma consultoria especializada 
para auxiliar na conceituarão e sistematização. Não eco-
nomize nessa fase.

Uma boa tática para engajar e esclarecer os diversos 
públicos envolvidos no processo de tomada de decisão é 
desenhar um fluxo que ilustre, de forma compreensível e 
detalhada, como o projeto solucionará o problema em 
questão, inclusive relacionando as diversas áreas que se-
rão beneficiadas pelo projeto.

Para a escolha do time que irá executar, evite a qual-
quer custo os "voluntários". Sempre tem alguém na em-
presa que diz - “Não precisamos de consultoria para isso, 
eu mesmo faço” - Normalmente esse é o gestor preguiço-
so que já deveria ter proposto o projeto mas, como está 
acomodado faz de tudo para garantir seu emprego sabo-
tando qualquer iniciativa. 

Os projetos estratégicos extrapolam as expectativas do 
dia a dia da empresa, o que faz de você que foi capacita-
do e eleito como líder, um colaborador extraordinário, ou-
sado, inovador, empreendedor, tomador de risco. Na prá-
tica, um exemplo ou modelo – “role model” – para ou-
tros colaboradores. O líder tem a função de representar e 
espalhar os valores da empresa pela organização. 

Para não envelhecer de 

forma acelerada, a 

empresa deverá contar 

com líderes bem treinados 

e capacitados, que 

executarão os projetos 

estratégicos criando novas 

competências essências 

para o futuro e 

perpetuação da empresa 
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Abaixo um exemplo de implementação de projeto de marketing digital com 
foco em conteúdo.

Para não envelhecer de forma acelerada, a empresa deverá contar com líderes 
bem treinados e capacitados que executarão os projetos estratégicos criando novas 
competências essenciais para o futuro e perpetuação da empresa. 

STEP #2 : ELEJA O LÍDER

Existe uma tendência, um cacoete, da diretoria de qualquer empresa sobre per-
guntar quanto custa versus qual o impacto na organização. O primeiro desafio do 
líder é esclarecer o impacto e conquistar seu apoio integral. A diretoria de qual-
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quer empresa é um organismo multidisciplinar que exige uma liderança comprova-
damente madura e eficaz antes de delegar poderes - “empowerment”.

Durante a fase de conceituação, com o apoio da diretoria senior da empresa, o 
líder deve montar seu time de especialistas e iniciar o processo de execução combi-
nando tarefas e expectativas. 

 

STEP #3 : IDENTIFIQUE TODOS OS “PONTOS DE CONTROLE”  

Nessa fase muitos dos temas listados ainda não tem respostas precisas ou possu-
em várias possibilidades e alternativas que exigem um estudo aprofundado condu-
zido exclusivamente pela área que tem a competência específica.

Um estudo diligente e detalhado conduzido por um especialista deverá apontar 
recomendações listando pontos fortes e fracos seguidos por orçamentos 
detalhados. É importante entender quais são os “pontos de controle” - “milesto-
nes” - que devem ser observados e cadenciados conforme suas interdependências 
para evitar atropelos ao longo do processo de execução. 

Invariavelmente qualquer solução contempla a aplicação de técnicas e tecnolo-
gias conhecidas portanto disponíveis no mercado. Ainda na fase de planejamento, 
é fundamental pesquisar e analisar a aderência do projeto a técnicas e tecnologias 
antes de montar um cronograma que imponha uma marcha de execução. 

Se ainda houver dúvidas, faça uma prova de conceito - “Prove of  Concept  
POC” - que auxilia durante a fase natural de aprendizado sem correr riscos. 

Outro benefício dessa fase é identificar os potenciais obstáculos intransponíveis 
- “showstoppers” - que às vezes acontecem por negligência, outras por acidente. 
Em ambos os casos o líder será o único responsável por removê-las, mudar de cur-
so ou abandonar o projeto antes que cause maiores prejuízos.

O líder é um arquiteto, não um pedreiro. Ele deve ter a sensibilidade de aper-
tar os botões corretos na hora certa. Executar um projeto é uma tarefa multidisci-
plinar que exige um alto grau de sedução para envolver cada dono - “owner” -  de 
cada tarefa. O owner deverá, obrigatoriamente, contribuir detalhando, educando 



27

e recomendando como se fosse um consultor e expert no 
tema específico. Como líder cultive e cobre essa atitude 
de cada participante do projeto. 

O líder também deverá aniquilar os “chutadores” e os 
“sabotadores”que certamente aparecerão ao longo do ca-
minho. Para gerenciar o voluntarismo dos chutadores, 
peça que apresente suas credenciais. Se não apresenta-
rem, agradeça e ignore seus palpites. Já os sabotadores, 
“pinte-os com tinta invisível” e avance sem tomar conhe-
cimento do negativismo que caracteriza sua existência. 

STEP #4 : NEGOCIE RECURSOS HUMANOS E 
FINANCEIROS.

Qualquer projeto deverá estar contemplado no orça-
mento anual e financiados com verba específica. Vale re-
lembrar que a verba destinada para um projeto estratégi-
co poderia ter ido para o bolso do sócio como dividen-
dos. No entanto, por entender que investir em novas com-
petências é prioridade, resolveu abrir mão do dinheiro - 
“hard Dollars”.

Vale ressaltar que os sócios estarão de olho no desen-
volvimento do projeto com atenção especial para verifi-
car se o dinheiro está sendo bem empregado e quando o 
retorno sobre esse investimento se materializará impac-
tando Ebitda da empresa. 

A verba destinada exclusivamente ao projeto não deve-
rá ser utilizada para nenhum outro fim. Muitas empresas 
não tem controle sobre fluxo de caixa e acabam utilizan-
do qualquer saldo em caixa para pagara qualquer despe-
sas. A verba destinada para projetos estratégicos não deve-

A verba destinada para 
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desempenho mensal das 

vendas 
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rá estar submetida ao fluxo de caixa da operação nem ao desempenho mensal das 
vendas.  

STEP #5: CRONOGRAMA

Essa é a fase mais fácil do projeto. Uma vez que os pontos de controle - “miles-
tones”, os “owners” e o “budget”  foram identificados, é só pintar a planilha com 
as tradicionais cores verde, amarelo e vermelho. Mantenha a simplicidade e não 
invente ferramentas extravagantes com efeitos pirotécnicos.

Enquanto não forem determinadas, detalhadamente, as etapas do projeto e su-
as relações de dependência, datas, pontos de controle e orçamento respectivos, o 
projeto não criará uma marcha de execução.  

O cuidado com os detalhes nessa fase é fundamental para o sucesso. A negligên-
cia gera conflito e caos que, como consequência, neutraliza qualquer possibilidade 
do projeto se materializar. Outra dica importante: um projeto estratégico nunca 
deve ser tratado como uma emergência. Respeite o tempo especificado por cada 
membro do time para execução de suas tarefas. 
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STEP #6 : FOLLOW UP - FAÇA PERFEITO PARA QUE NÃO SEJA RE-
FEITO

Cria um sistemática para controle e evolução tem como objetivo garantir a boa 
execução e principalmente remover barreiras - “roadblocks” - que naturalmente 
aparecem e desaparecem no trajeto. 

Para garantir a sinergia, uma recomendação é criar uma reunião semanal onde 
o time trabalha junto, na mesma mesa, por um determinado período de tempo. 
São vários os benefícios: a) mantém foco, b) remove barreiras, c) eliminar desculpis-
mos, d) cria sinergia, e) eliminar agendas pessoais, f) aumenta o acervo de piadas 
porque…. tem que ser divertido e, finalmente, executar com foco e 
disciplina. Execute e lidere com perfeição. Desafie, remunere, celebre! 

Durante as reuniões de sinergia no “mesão”, ratifique com o grupo suas deci-
sões mesmo que você tenha total autonomia. O estilo de liderança que privilegia o  
consenso é sempre muito mais agradável e eficaz comparativamente a liderança 
pela capatazia. 

Cada etapa deve ser executada dentro do prazo combinado. Monitorar a execu-
ção é obrigatório. Na maioria das vezes, qualquer projeto, sofre duas ameaças na-
turais e típicas do ser humano. 

1. Adaptabilidade. A maioria das empresas não consegue se adaptar 
ao novo, ao inovador porque significa mudança na velha rotina. Combata 
a insolência!  

2. Resiliência. Um projeto novo precisa de insistência e principalmente 
resiliência para que tenha a oportunidade de alçar o sucesso na sua pleni-
tude. Observe a curva de aprendizado. 

Infelizmente os maus colaboradores, derrotistas, frustrados e cansados acabam 
por minar as pessoas e projetos logo nas primeiras semanas. 

Se você é um líder isso vai acontecer com você mais cedo ou mais tarde. No en-
tanto, persista e mantenha agenda positiva com atitude progressista. Nunca entre 
em conflito, contorne e progrida!
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O presidente deve deixar claro para a organização 
quem são seus líderes. Nem que para isso eles, os líderes, 
tenham que usar um tênis vermelho para serem diferenci-
ados. Eles são modelos, propagam os valores da empresa 
e servem de exemplo para os novatos bem intencionados. 
Privilegie o líder ousado, empreendedor e tomador de ris-
co.

Certifique-se que seu time está sempre na mesma pági-
na - sinergia - conforme progride na execução. O proces-
so de engajamento passa por momentos clássicos de en-
contros, desencontros, debates, embates e algumas vezes 
sacanagens. 

A expectativa é que para esses momentos, mais ou me-
nos “acalorados”, o construtivismo prevaleça. Uma boa 
dose de bom senso é também fundamental para que as 
discussões sejam focadas no conceito do problema em evi-
dência e não, nunca, sejam pessoais. 

Certifique-se que seu time 

está sempre na mesma 
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S E Ç Ã O  6

Priorizando Projetos Estratégicos

	   A empresa certamente não terá recursos suficientes para investir em todos os 
projetos estratégicos, por isso é fundamental esclarecer um critério para priorizá-
los.

Existem várias metodologias que podem ser aplicadas para auxiliar na tomada 
de decisão. No entanto, para simplificar, aposte nos projetos que impactam o 
EBITDA de forma mais compreensível, de forma matemática. Portanto pergunte:

Why - Por que estamos gastando nosso tempo debatendo este tema? Qual o ob-
jetivo ou estratégia que está relacionada a este debate? – Não perca tempo com dis-
persões!  

What - Qual a melhor forma de atingir o objetivo perseguido, com o maior im-
pacto, menor custo possível e menor dispersão de energia?

When  - Qual o melhor  -  timing  - ao longo do ano fiscal? Quando inicia e 
quando termina a ação?

Who - Quem será o responsável pela execução do início ao fim?

How - Quais os recursos humanos e financeiros que devem ser alocados para 
que a ação tenha o mínimo de chance de obter resultado?

How much - Qual o investimento e retorno esperados?

 

A natureza de um projeto estratégico é diferente das tarefas inerentes do dia a 
dia e que já estão contempladas no seu salário mensal. 

Não trate suas obrigações como projetos estratégicos. 
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Sua empresa deve ter obrigatoriamente:

1.  Projeto Estratégico que trate da Liderança - Se sua empresa pretende expan-
dir suas atividades e melhorar a performance em todos os aspectos operacio-
nais, vai precisar de líderes, ora para assumirem novas responsabilidades, ora 
para substituir talentos que vão se perdendo pelo caminho. Um programa de li-
derança - “leadership” - é essencial para uma empresa que deseja reter seus 
talentos.

2.  Projeto Estratégico na Gestão de Produtos e Serviços e também Inovação -
 Nenhuma empresa sobrevive com ofertas de serviços monolíticas ou que não evo-
luam no tempo. O portfólio de produtos e serviços é responsabilidade da área de 
Pesquisa e Desenvolvimento. Os gerentes de produtos devem:

• Empacotar produtos para que os clientes entendam seu posicionamento;

• Melhorar as ofertas existentes através de novas funcionalidades – features - 
 processos ou tecnologias; ou
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• Lançar novos produtos nunca antes oferecidos pela 
empresa.

Todos devem passar por análise mercadológica e finan-
ceira antes da decisão pelo investimento. Exija um plano 
de negócios - “business plan” - completo e compreensível 
que deve contemplar análise de mercado, precificação, 
BEP com investimentos, margem de contribuição, escala, 
entre outros. ( template anexo : slide #2)

3.  Projeto Estratégico sobre Excelência Operacional 
com Gestão de Qualidade  - A melhor maneira de gerir 
os processos da empresa é mapeá-los com o objetivo de 
sistematizar e ritualizar os procedimentos. A padroniza-
ção operacional gera produtividade e a ritualização dos 
processos gera previsibilidade. Um sistema de gestão inte-
grada deve seguir padrões auditáveis como ISO, por 
exemplo. Cada gestor tem a obrigação de ser preparado 
para defender, como um xerife, suas áreas e departamen-
tos para garantir a evolução e refinamento dos processos 
e seus respectivos indicadores.

4.   Projeto estratégico sobre Marketing, CRM e Co-
mércio Eletrônico  -  As funções e fundamentos do 
marketing mudaram significativamente nos últimos 
anos com eCommerce e as redes sociais. Antes a em-
presa tinha que caçar seus clientes com diferentes ar-
mas de diferentes calibres (mix de comunicação). Hoje, 
os clientes é que decidem quais empresas desejam se-
guir pela relevância das informações que comparti-
lham. A responsabilidade de marketing & comunica-
ção é gerar demanda qualificada. Na prática, o time 

Sua empresa dificilmente 
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de vendas faz o “assalto” e marketing promove a “co-
bertura aérea”.

5.  Projeto Estratégico sobre Satisfação do Cliente - A 
comoditização instantânea está minando a lealdade dos 
clientes perante uma determinada marca. O relaciona-
mento é exclusivamente transacional e a reputação da 
sua empresa está nas mãos e bocas de seus clientes, que 
espalham suas misérias e qualidades em redes sociais e se 
proliferam imediatamente. Uma cultura de satisfação do 
cliente é essencial.

Sua empresa nunca reconquista o cliente perdido. O 
esforço de conquistar um novo cliente é sempre muito 
maior que manter o cliente existente.

6.  Projeto Estratégico sobre Tecnologia da Informa-
ção - A necessidade por informação em todos os níveis da 
empresa é um diferencial competitivo - “business intelli-
gence”. As empresas devem seguir padrões de mercado e 
tendências tecnológicas afim de promover sistema de ges-
tão integrados com o menor custo de propriedade - TCO 
Total Cost of  Ownership. Isso significa que computação 
móvel, disponível para qualquer device (notebook, 
smartphone, tablet), com segurança é um pré-requisito in-
questionável. Se  a empresa for bem articulada ainda 
pode se apoiar em cloud computing, cloud printing, SaaS 
(Software as a Service), ou seja, jamais, em hipótese algu-
ma, desenvolva soluções caseiras com empresas de softwa-
re características dos anos 80/90.

Em 100% dos casos, opte por licenciar o uso de 
hardware e software. A aplicação da tecnologia para o ne-

download grátis dos 

templates em 

www.brandme.com.br
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gócio é essencial para conquistar excelência operacional. Não fique refém de des-
envolvedores de software. Eles não existem mais.

7.   Projeto Estratégico sobre Gestão de Vendas - A gestão do pipeline de 
vendas, em conformidade com as metas do orçamento e os objetivos estratégicos 
da empresa, transformaram vendas numa profissão que antigamente era apenas 
exercida pelo profissional falastrão vestido de terno. Hoje é essencial a aplicação 
técnica - CRM - para garantir que as oportunidades qualificadas correspondam 
aos objetivos globais da empresa nos seus vários aspectos:

• Reter o cliente e, ao mesmo tempo, vender mais

• Vender novos produtos

• Vender para novos canais

• Expandir regionalmente

• Desenvolver parcerias estratégicas.

A integração, junção e sinergia entre as área de marketing e vendas se faz 
essencial. 



S E Ç Ã O  7

Critérios para Tomada de Decisões

	   A agilidade, a assertividade e a transparência na tomada de decisões ao longo 
da execução de um projeto são fundamentais para o progresso na fase de 
execução. 

Aqueles que já participaram ou lideraram um projeto sabem que existem deta-
lhes, nuances e mudanças de rota que precisam ser observadas e, consequentemen-
te, decisões corretivas devem ser tomadas ao longo do percurso.

Existem três processos para tomada de decisão:

• Consensual  - normalmente a consensual é aquela democrática, muitas ve-
zes exercitada de forma exagerada a fim de manter todos envolvidos felizes. Na 
prática, se houver consenso, ótimo... mas não tente resolver problemas técnicos 
ou conceituais através de consenso. Aquela bobagem de “levante a mão quem 
quer a opção A ou a opção B” é demonstração de falta de liderança e, fatalmen-
te, o líder perde a credibilidade e principalmente o respeito do grupo que corre o 
risco de se desintegrar.

• Consultiva - Essa é a recomendada! O líder escolhe as pessoas que podem 
lhe ensinar e aconselhar sobre alternativas para problemas ou temas específicos. 
Cada expert contribui com sua área de competência e assim você pondera sobre 
cenários, alternativas e riscos. É sua responsabilidade decidir e comunicar o novo 
rumo aos envolvidos. A assertividade nesse processo de tomada de decisão é mui-
to importante para conquistar o suporte do grupo para qualquer decisão toma-
da, que precisa ser absorvida e apoiada. Os experts foram consultados e subsidia-
ram uma base técnica para uma decisão segura e confortável. Comunique os ris-
cos! Tomar risco faz parte do jogo desde que todos envolvidos sejam comunica-
dos.
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• E claro, por último e fora da lista de opções, a Arbi-
trária. Se o líder decidir prosseguir por esse caminho, 
vai perder a aderência do time e o respeito do grupo 
que nunca, de forma alguma, conseguirá sucesso na exe-
cução dos projetos. A ruptura é inevitável. Esse é um 
caso típico de dono de empresa que ameaça com demis-
são aqueles que não fizerem o que ele mandou e da ma-
neira como ele quer. 

Lembre-se que gente velha (mental, não de idade), só 
pode fazer coisa velha.

Em todos os três casos descritos acima, vale ressaltar 
que o grupo deverá saber com antecedência qual será o 
critério adotado quando houver a necessidade de toma-
das de decisões corretivas. Ninguém, de qualquer esca-
lão, gosta de surpresas de nenhum tipo em qualquer em-
presa.

Vale também deixar claro que não concordar faz par-
te do processo. Os embates e divergências auxiliam no 
amadurecimento dos temas e da equipe de uma forma ge-
ral. No entanto, a discussão construtiva é aquela que orbi-
ta sobre o tema e não a pessoa. No final, mesmo que al-
gum lado não concorde com o que o líder deliberou, é es-
perado o comprometimento mesmo que deixando claro 
que está em desacordo.

A sabotagem nesses casos de desacordo é muito co-
mum, portanto fique de olho para ter certeza que o desa-
cordo, seja amparado pelo comprometimento e seja cum-
prido saudavelmente.
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