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PERSPECTIVA

O QUE NOS RESTA A FAZER?
2015

Como conduzir sua empresa
diante de indícios de diculdades econômicas?

-

As lições aprendidas por algumas   
empresas que sobreviveram 

bem a 2014 apontam para uma lição 
de casa que alguns empreendedores 
fizeram num ano difícil.

Quando a economia está 
aquecida, a procura por produtos 
é abundante e o telefone toca na 
área comercial. 
para atender aos clientes se 
torna um pouco mais fácil, porém 
cumprir prazos e minimizar os -

 das operações se tornam os 
grandes desafios.

Mas, e quando o gargalo é ex -
terno? Ou seja, não vende! O te -
lefone não toca, temos restrições 
para , portas 
estão fechadas, visitas são adiadas, 
ociosidade operacional, férias co -
letivas, redução de jornada, de -
missões, enfim, um ciclo vicioso de 
crise se instala e os horizontes se 
tornam turbulentos e obscuros.

Planejamento é uma atividade com a finalidade de antecipar fatos e per -
mitir margens de manobras para reagir com alternativas: 

Alguns empresários fizeram a lição de casa; prepararam suas empresas 
para 2014 e estão atentos para continuar essa tarefa, pois 2015 e 2016 pre -
conizam muito trabalho e dedicação numa jornada rumo à Excelência. 
Quanto mais experimentam a melhoria e resultados, mais desejam persistir 
nesta busca por eficiência e qualidade.  Essa prática parece um vício, mas na 
verdade é uma virtude.

Planejamento e antecipação sempre foram virtudes de alguns empreen -
dedores que obtiveram resultados positivos em 2014. Acreditaram e inves -
tiram seus recursos (dinheiro, tempo, pessoas, equipamentos, inteligências) 
para essas conquistas. O ano poderia ter sido muito pior caso algumas con -
tingências não tivessem sido adotadas, foi preciso 
e passar por mudanças internas para sobreviver a um ano difícil, cheio de 
expectativas e frustrações.

 “A virtude é quando se tem a dor seguida do prazer; o vício é 
quando se tem o prazer seguido da dor” (Margaret Mead)
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• Controle dos indicadores
• Busca de objetivos e metas
• Liderança e equipe de colaboradores mobilizados 
na busca da evolução

• Monitoramento dos resultados
• Acompanhamento diário, semanal e mensal
• Engajamento da diretoria, gerentes, supervisores
e operadores

• Muita comunicação, informação e tomada de 
decisão em torno dos indicadores de:
- Vendas, Produção, Retrabalho, Eficiência, 
Produtividade, Acidentes, Absenteísmo.

• Inspiração na visão do futuro
• Projetos de melhoria e Inovação
• Novos paradigmas e referências

• Planos de manobras nas relações de defesa
e ataque

• Programas e projetos com começo, meio e fim.
• Alinhamento entre diretoria, gerentes

para construir planos de ações como:
 - Lançamento de novos produtos

 - Mudanças de lay-out
 - Implementação de Sistemas de Gestão

 - Projetos de Redução de Custo

Gestão de EstratégiasGestão do Desempenho

Características, exemplos e situações de
para que 2015 seja melhor

Conseguir melhores resultados é uma tarefa que está 
cada vez mais difícil. São impostos, compromissos traba-
lhistas, exigências regulamentares, normas, competidores 
na informalidade, perdas operacionais, etc. Para isso o 
gestor precisou de organização, de infraestrutura para 
manter-se em ordem e obter progresso no seu negócio.

 é zelar pela performance das ati -
vidades cotidianas, relacionadas às rotinas das pessoas, 
desta forma é possível melhorar gradativamente, diaria -
mente, semanalmente e mensalmente. Essa atividade é 
conhecida como Gestão do Desempenho da rotina.

 é controlar o crescimento na medida 
do negócio. Convém que não seja muito acima das expecta-
tivas, pois pode causar frustrações, e nem abaixo, pois pode 
se tornar desmotivante. O desafio é encontrar o ponto de 
equilíbrio, que seja motivador e atingível, desta forma ob-
temos a Gestão Estratégica de projetos.

Como exemplo de destaque em 2014, o CIESP de Gua-
rulhos e a Prefeitura elegeram como industrial do ano, 
a diretoria da empresa Fibrasil Carrocerias, que produz 
baús refrigerados para o mercado de transporte de carne, 
peixe, gelo, sorvetes e inclusive medicamentos de alto valor 
agregado, atribuindo a diretora Rosmari Ghellery o referido 
titulo, que comenta como obtiveram esse reconhecimento:

“O mercado de implementos rodoviários teve no ano de 
2014 uma redução em torno de 10%. Foi um ano muito difícil, 
mas o que nos inspirou foi a expressão “Ordem e Progresso” 
da bandeira do Brasil. Tivemos muito trabalho, dedicação e 
com muita fibra acompanhamos a gestão de nosso negócio de 
perto. Medimos com indicadores de desempenho a evolução 
e o progresso das nossas atividades rotineiras, como vendas, 
produção, produtividade, segurança, qualidade e a satisfação 
de nossos clientes. Formamos também um comitê com os ges-
tores e diretoria que define e acompanha nossos projetos estra-
tégicos para manter a empresa em ordem. Treinar as pessoas 
para colocar em prática o ‘bom’ e conquistar resultados tem 
sido inspirador e motivador para continuarmos na busca da 
Excelência Operacional.”
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Emilio Medeiros e Rosmari Ghellery no escritório de projetos estratégicos.

Carroceria Fibrasil com laterais externas em alumínio frisado.

“Em 2014 desenvolvemos um novo produto que combina a fibra de vidro 
com alumínio. Uma opção leve, moderna, resistente e mais econômica com a 
garantia Fibrasil”, comenta o diretor Emílio Medeiros. 

João Cancio,
coordenador do

 NEXO - CIESP/Guarulhos

Diretor da XYZ consultoria.

Sr. Alfredo é dono de um restaurante que serve almoço a La Carte há 
muitos anos. Mas o movimento caiu e surge um boato que na região inau -
gurou um restaurante onde o prato é servido em 4 minutos e mais barato.

Ele fica indignado e revoltado, logo pensa que o concorrente opera na in -
formalidade ou que a qualidade é questionável. Mas, um amigo conselheiro 
o faz pensar e entender o novo paradigma: Self Service.

Depois que conhecemos o novo paradigma, fica fácil entendê-lo e acei -
tá-lo. Mas, quando estamos numa fase final de um paradigma para entrar 
num novo, temos a tendência em permanecer dentro do que conhecemos.

Convém fazer essa transição com alguém que possa compartilhar experi -
ências e seguir uma trajetória segura.

Recomendações
para 2015, 2016...

Criatividade na busca de 
alternativas pode ser uma trilha 

para elevar a competitividade 
das organizações. Podemos 
aproveitar o conhecimento 

dos colaboradores para rever 
estratégias e melhorar os 

desempenhos de nossas áreas 
de gestão de pessoas, comercial, 

financeira e operacional.
Como não temos certeza 
se teremos crescimento, 

precisamos de adequação 
de tamanho ao Brasil em 

2015, isto é, mais eficientes 
e produtivos com melhor 

aproveitamento dos recursos. 
Isso requer melhor capacitação 
e empoderamento dos gestores 

e gestoras. Para que 2016 seja 
promissor, convém que em 

2015 continuemos com muito 
trabalho e investimentos em 

práticas que permitam evoluir 
na jornada rumo à Excelência.


