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Planejamento Estratégico e Pessoas 

 Questões Fundamentais: 

 
 O que é Planejamento ou Gestão 

Estratégica? 

 

 

 O que é Gestão Estratégica de 
Pessoas? 

 

 

 Como essas “coisas” se encaixam? 
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• Algumas reflexões dos gestores: 

Importância do Planejamento Estratégico 

 “Vamos fazendo as coisas sem muito pensar o porquê...” 

 “Estamos todos extremamente atarefados, precisamos delegar 

melhor internamente” 

 “Não tenho tempo de pensar o futuro... o presente já é mais do que 

suficiente!” 

 “Realizo um planejamento imaginando um cenário e determinada 

capacidade de trabalho para realização de tarefas. O cenário muda, 

novas prioridades surgem e tudo aquilo que coloquei que iria fazer, 

não faço.” 

 “O nosso planejamento é um belo exercício de reflexão, mas pobre 

em resultados” 

 De quem é a culpa pelo fracasso da implementação de uma 

estratégia? 
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Para Ilustrar – Desafios de Gestão 

 Análise Estratégica: 

 

 1.600 Empresas 

 Análise de resultados de 

1990 a 2005 

 Padrão de alocação de 

recursos e gestão de 

portfólios. 
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Para Ilustrar – Desafios de Gestão 

 A alocação de recursos foi quase fixa em 1/3 das 

unidades de negócio pesquisadas: 

 Vício do Orçamento! 

5 



Para Ilustrar – Desafios de Gestão 

 Empresas com maior nível de realocação de recursos 

possuem maior ROI! 

 Elas mudam, inovam! 
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Para Ilustrar – Desafios de Gestão 

 A inércia estratégica pode afetar a distribuição de 

recursos escassos, como investimentos em 

comunicação. 

 Correlação entre investimentos de 2010 em cada marca e seu 

orçamento nos 5 anos anteriores (n =  40 marcas) 
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Planejamento Estratégico e Pessoas 

Consideração 1: Estamos fazendo mais do 

mesmo. Isso é fazer mais? 

Consideração 3: Não dá para fazer isso 

sem “gente competente”! 

Consideração 2: Precisamos pensar “fora 

da caixinha” => Estratégias Inovadoras! 

Mas tem quem acha que dá! 
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Mensagem Principal 

 Você quer que sua empresa cresça? 

 Você quer implementar melhor suas ideias? 

 Você precisa de uma cultura de execução e resultados? 

 

Invista nas 

Locomotivas do 

Seu Negócio 
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“ Menos de 10% das estratégias formuladas com eficácia são 

executadas de maneira eficaz”  
Revista Fortune 

Desafio de se elaborar estratégias coerentes com o 

negócio/estrutura  para serem executadas com sucesso 

Uma estratégia precisa resultar na criação e manutenção 

de uma posição de vantagem competitiva em uma 

determinada área de atividade. (Rumelt, 1980) 

Porém... 

Importância do Planejamento Estratégico 
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Importância do Planejamento Estratégico 

Fonte: Vijay Govindarajan, HSM Management, 

2010 

 

Inovação Estratégica:  

• Conservação 

• Destruição 

• Criação 

 
“Para que haja a renovação que constrói o futuro, é preciso 

que a empresa mantenha de 10% a 20% de seus projetos 

dedicados ao espaço totalmente novo que poderá ser 

ocupada por ela nos anos vindouros” 
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Para Refletir... 

“Deixo a vida me levar. Vida leva eu...” 
Zeca Pagodinho 

 

 “Sem um planejamento estratégico 

competente, ninguém sobreviverá 

nestes tempos globalizados”  
Michel Porter 
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• O Planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às 

implicações futuras de decisões presentes 

(Drucker, 1962) 

Análise Contínua de cenários e Resultados, prevendo Tendências, 

Objetivando ações Bem Sucedidas. 

Conceitos de Planejamento 
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Estratégia: Elementos Fundamentais 

 EMPRESA 

 

•Metas e Valores 

 

•Recursos e  

Competências 

 

•Estrutura e  

Processos 

AMBIENTE DA 

INDÚSTRIA 

 

•Concorrentes 

•Clientes 

•Fornecedores 

•Facilitadores 

•Outras 

empresas 

STRATEGY ESTRATÉGIA 

Macro 

Ambiente 

Interface Estratégia – 

Empresa 

Interface Estratégia – 

Ambiente 

Ajuste Estratégico  
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Visão e Missão 

 Visão: é a reposta a “o que?”, o retrato do futuro que 
queremos criar. 

 

 Missão: é a resposta a “Por que?”, a resposta da 
organização à pergunta “Por que existimos?”  

 

 As organizações têm um sentido mais amplo de 
propósito, que transcende as necessidades de 
acionistas e funcionários.  

 Buscam contribuir com o mundo de uma forma 
singular, acrescentar uma fonte distintiva de valor. 
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Missão Competências 

Produtos e 

Serviços 

Tendências 

Clientes 

Missão 

Ação O Quê? Para Quem? Como? 

Fazer, 
produzir, 
atender... 

Produto ou Serviço Perfil do cliente 
ou mercado 

Diferencial, 
imagem 
percebida 

Promover o desenvolvimento das pessoas e 
das 
organizações 

através de ações 
educacionais e 
disseminação do 
conhecimento 
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Relacionamento com o 

Cliente 
Atividades Chave 

Segmentos de 

Clientes 

Proposta de Valor 

Canais de 

distribuição 

Fluxo de 

Receitas Estrutura de 

Custos 

Parceiros Chave 

Recursos 

Chave 

Blog: www.modelodenegocios.tumblr.com 

Qual seu Modelo de Negócio?  
(Modelo Canvas) 
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Físico Intelectual Humano Financeiro 

Categorias de 

Recursos 

Recursos Chave 

Os recursos chave permitem que 

uma empresa crie e ofereça a 

proposta de valor, mantenha 

relacionamento com segmentos de 

clientes e ganhe receita.  

São os recursos importantes para o 

funcionamento do modelo de 

negócios. 

Blog: www.modelodenegocios.tumblr.com 20 



Exemplo Hering 
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Fonte: Grant (2002, p. 139)  

Relação entre Recursos, Competências e 

Vantagem Competitiva 
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Para gerir a Estratégia é preciso monitorar os  

Resultados e o Modelo de Negócio  

A Estratégia como um Processo Contínuo 

ESTRATÉGIA 

Aprendizado Estratégico 

Projetos & Planos 

de Ação 

Teste de 

Hipótese 

Output 

(Resultados) 

Avaliação 
Avaliação da Gestão “Funding” 

Input 

(Recursos) 

Revisão da 

Estratégia 

BALANCED 

SCORECARD 

ORÇAMENTO 

PERFORMANCE 

• Metas Desafiadoras 

• Plano para 3 a 5 anos 

• Planos de Ações  

Fonte: Kaplan e Norton – Organização Focada para a 

Estratégia-2001 
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Balanced Scorecard 

A Estratégia precisa ser 

transformada em um CONJUNTO 

DE OBJETIVOS ligados entre si 

por meio de RELAÇÕES DE 

CAUSA-EFEITO 

A Estratégia 

Perspectiva Financeira 

Perspectiva do Cliente 

Perspectiva Interna 

Perspectiva do Aprendizado 

“Para atingir nossa visão, como 

queremos ser vistos pelos 

acionistas?” 

“Para atingir o resultado 

financeiro, como precisamos ser 

vistos pelos nossos clientes?” 

“Para encantar nossos clientes e 

acionistas, em quais processos 

precisamos ser excelentes?” 

“Para atingir nossas metas, que 

conhecimentos precisamos 

adquirir?” 

24 



Cadeia de Relações 
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Financeira 

Do cliente 

Processos 

internos 

Aprendizado e 

crescimento 

Retorno do Capital 
Empregado 

Lealdade dos Clientes 

Pontualidade de Entrega 

Qualidade dos Processos Ciclos dos Processos 

Capacidade dos 
Funcionários 



A Perspectiva do Aprendizado & Crescimento 
Identificando as Competências e Tecnologias Críticas 

É preciso selecionar as Tecnologias e Competências que 

garantam a excelência dos Processos Chave 

Tecnologias 

É preciso criar uma Cultura adequada à Proposição de Valor escolhida            

Competências Cultura 

• Portfólio Tecnologia 

• TI 

• Sistemas Transformadores 

• Sistemas Analíticos 

• Sistemas Transacionais 

• Infra-estrutura 

• CAPITAL HUMANO 

• Conhecimentos 

• Habilidades 

• Atitudes  

• Gestão de Talentos 

• Gestão Conhecimento           

• Processo Decisório 

• Trabalho em Equipe 

• Alinhamento 

•  Estilo de Liderança 

•  Moral Interno 

• Meritocracia 

• Ética e Valores 
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Planejamento Estratégico e Pessoas 
Fechamento 

• Planejamento é o processo de desenvolver e manter uma 

adequação viável entre os objetivos, experiências e recursos 

de uma organização e sua oportunidades em um mercado 

continuamente mutante.  

 Cria Valor  

  Organiza as ações 

  Antecipa os cenários 

  Suporte para diversos setores 

  Busca pela Vantagem competitiva 

  Redução de custos 

 Declaração de Intenção 
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Fonte: Porter, HSM Management 2009 

• Metas de crescimento podem destruir a estratégica:  
• Nenhuma empresa quebra por ser lucrativa demais, mas por querer 

crescer demais. 

Fechamento: Pontos de Atenção 

Pessoas: Quem faz parte da sua equipe?  

1. Aquelas que fazem as coisas acontecerem; 

2. Aquelas que acham que fazem as coisas acontecerem; 

3. Aquelas que observam as coisas acontecerem; 

4. Aquelas que se surpreendem quando as coisas acontecem; 

5. A aquelas que não sabem o que aconteceu.  
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