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COLUNA LIDERANÇA

S istema de Gestão é um conjunto de partes in-
terligadas com o objetivo de gerar resultados 
sustentáveis em uma organização. Mas isso 
não é novidade, certo? Temos falado sobre isso 
ao longo das últimas colunas.

Outro ponto que já foi abordado é o conceito de Nível de 
Maturidade em Gestão que o Sistema possui, que não é estático, 
que pode (e deve) ser aumentado, ampliando a capacidade da 
organização em gerar resultados.

Mas quem é responsável pelo bom funcionamento do Sistema 
de Gestão, aumentando o nível de maturidade e, consequente-
mente, o patamar de resultados? A Gestão Estratégica, gerando 
alinhamento, desdobrando a estratégia por todo o sistema e 
gerando o resultado necessário para atingir a ambição!

GESTÃO ESTRATÉGICA COMO MODELO DE OPERAÇÃO 
DO SISTEMA DE GESTÃO

Pulp & Paper and Sustainable Development Program Manager | Falconi 
Formado em Administração pela UFRGS com Especialização em Controladoria e Finanças pela PUCRS. Atua na Falconi há mais 
de nove anos, liderando projetos de consultoria em gestão para governança corporativa, formulação estratégica e melhoria de 
resultados econômico-financeiro e liderando o Programa de Desenvolvimento Sustentável.

POR BRUNO RODRIGUES DE MORAES

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 / 

FA
LC

ON
I

AD
OB

E 
ST

OC
K

E como a Gestão Estratégica funciona?
• Strategic Planning

A primeira parte do ciclo é o Planejamento Estratégico. Sua função é 
provocar a organização, ao ponto de tirá-la de sua zona de conforto e di-
recionar seus esforços em prol de um futuro mais próspero, em 3 etapas:

Opening: é a etapa mais reflexiva, onde nos questionamos o que 
queremos ser e a razão pela qual ainda não estamos no patamar que 
gostaríamos hoje.

Choosing: de nada adianta uma boa reflexão, se não sabemos as 
opções que possuímos como alternativas para fazer em relação a cada 
ponto levantado.

Closing: nem tudo que podemos fazer é o que devemos fazer no fim 
do dia. Esta etapa visa priorizar e refinar as opções, de forma a gerar 
um roadmap cristalino, conciso e adequado.
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A Falconi é uma consultoria para geração de valor por meio de soluções em Gente e Gestão com tecnologia. Fundada pelo 
professor Vicente Falconi, é atualmente a maior consultoria de gestão brasileira da América Latina. É reconhecida por sua 
capacidade de transformar os resultados e a eficiência de organizações públicas e privadas, por meio de soluções em Gestão 
e Gente com Tecnologia. Possui um time de cerca de 700 consultores espalhados por mais de 30 países e já atuou em mais de 
6 mil projetos ao longo de 40 anos de história. Envie sugestões de temas ou dúvidas para Falconi@idealhks.com

Cabe ressaltar que tudo isso pode disparar necessidades 
de atualização das Políticas da organização, que regem todo 
o Sistema de Padronização, padronizando a operação. Diz o 
que é (e o que não é) aceitável em termos de conduta, regras 
e alçadas.

• Deployment
Sabendo o que queremos, passamos para a parte de definir 

“como” faremos isto acontecer. Basicamente, possuímos 3 saí-
das de um bom roadmap e que devem ser direcionadas:

Objetivos: que se transformam em metas (com responsável 
e prazo) e devem ser desdobradas por toda a organização, até 
chegar à operação.

Ações: que dão origem a grandes Projetos Estratégicos, os 
quais vão promover as grandes mudanças estruturais na orga-
nização (estes projetos podem possuir um prazo maior do que 
1 ano, sendo necessário avaliar projetos como um portfólio e 
atualizar a cada ciclo de reflexão).

Projeções Financeiras: que vão sustentar a elaboração de 
um bom orçamento, que servirá como ferramenta de gestão 
para todos os níveis de liderança monitorar seus avanços.

• Control
Com todos sabendo o que deve ser feito, basta executar, certo? Na ver-

dade, não.
Não há plano perfeito, pelo fato de não temos todas as informações neces-

sárias e do contexto mudar ao longo do tempo, tornando os planos defasados.
Assim, é necessário controlar, de forma ágil, com alçadas de autori-

dade/responsabilidade e com ferramentas tecnológicas, a execução dos 
planos e projetos, além do resultado sendo gerado nos indicadores de 
cada dimensão.

Além disso, uma reflexão mais profunda e periódica da estratégia e do 
contexto pode permitir que a organização aprenda e melhore continua-
mente seu ciclo estratégico.

• A Gestão Estratégica é fixa no ciclo ou é dinâmica?
Há necessidade de adaptar e atualizar a ambição (e o alinhamen-

to) num mundo com tanta incerteza, além do básico (atualização e 
refinamento anual), de forma a garantir o bom funcionamento do 
sistema de gestão.

Nas próximas colunas irei aprofundar um pouco mais cada parte, 
com o objetivo de apoiar os líderes na condução deste processo dentro de  
sua organização.                      


