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• Nasce da identificação da essência do seu negócio. 
• É único, que só pertence a você: não define o que você faz, mas 

“porque” faz

• É a materialização do propósito;
• É o propósito posto em prática;
• Direciona os objetivos institucionais

• Mostra o que a empresa quer ser no futuro, onde se quer 
chegar

• Dão forma à cultura da empresa; 
• Representam aquilo que se acredita e que é inegociável.
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Análise do Ambiente Competitivo
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Ameaça de produtos substitutos04

Poder de negociação dos 
fornecedores

01

Poder de negociação dos 
clientes

03 Ameaça de entrada de novos 
concorrentes
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Conhecimento e habilidades dos empregados são fundamentais para 
inovação e mlhorias

Empregados capacitados, treinados e motivados melhoram seus 
processos de trabalho

Mairo satisfação dos clientes leva a melhores resultados financeiros

Melhores processos de trabalho conduzem a clientes mais satisfeitos
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ESTRATÉGIA FORMULADA

AÇÕES ABANDONADAS

OU NÃO REALIZADAS
AÇÕES EMERGENTES

ESTRATÉGIA REALIZADA

Fonte: “Safari de Estratégia”

Mintzberg; Ahlstrand e Lampel



PDCA



❑

❑

❑



Diferenciação
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Adicionar um rodapé



Adicionar um rodapé



“O Propósito relaciona-se a um objetivo 
abrangente que vai além das tarefas práticas 

do dia a dia. É esse Propósito que instiga a 
motivação intrínseca do indivíduo, lhe dá um 
motivo para pertencer e uma razão para se 

sacrificar’.



Adicionar um rodapé



Como definir um objetivo?



Adicionar um rodapé



Adicionar um rodapé





“Métricas complicadas 

demais tornam a gestão 

menos eficiente: 

introduzem ruídos, 

desencorajam análises e 

roubam a atenção da 

variedade de detalhes de 

dados mais importantes” 

Geoffrey Parker, Marsahall Alstyne e Sangeet Choudary



Aspectos na escolha do Indicador



✓Excesso de controle;

✓Nem tudo é “indicadorizável”;

✓Muitos indicadores;

✓Se tudo se prioriza.... O que é realmente importante?

✓Não se deve medir aquilo que seja fácil de fazer e sim 

aquilo que realmente é útil para a organização.

Tentações



Sua inteligência ficou cega
De tanta informação…

Capital Inicial
Não Olhe Pra Trás

https://analisedeletras.com.br/capital-inicial/


Adicionar um rodapé

Estratégia
1. 

Objetivos

2. 

Indicadores

3. 

Metas

4.

Ações/

Projetos

5. 
Monitoramento

6. Disseminação



Adicionar um rodapé

META ...

“É o nível de desempenho mensurável a ser alcançado 

em um espaço de tempo específico e determinado”.

“É a representação quantitativa de um indicador de 

desempenho em um ponto especificado no tempo”.

“Uma meta é um sonho com data de entrega”.
Napoleão Hill



Foco no Cliente: Como é na prática?



Adicionar um rodapé
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Ram Charan
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Adicionar um rodapé

Como 
monitorar??



Adicionar um rodapé
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Adicionar um rodapé





“ Um grupo de pessoas torna-se uma equipe 
quando a confiança de cada um dos 

elementos em si mesmo, e na sua própria 
contribuição, é suficiente para permitir-lhe 

elogiar as qualidades dos outros.”

Norman G. Shidle

https://consultoriamcn.com.br/reflexoes/reflexao-de-norman-g-shidle/
https://consultoriamcn.com.br/reflexoes/reflexao-de-norman-g-shidle/
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Apenas 5% do nível operacional 
compreende a visão de futuro

Mais de 75% das organizações 
não vinculam incentivos e 
remuneração à estratégia

Barreira das Pessoas

Barreira da Visão

Somente 32% das organizações  
possuem mecanismos eficazes 
de monitoramento e controle 

de sua evolução

Barreira da Gestão9 em 10 
companhias 
falham na 

implementação 
da estratégia

78% da empresas não vinculam 
o orçamento à estratégia

Barreira dos Recursos

Barreiras na Execução



“Seja o melhor, pois esse 
é o único mercado que 
não está saturado”

Tom Peters



Obrigado

Vannessa Monteiro

86 988758255

vannessambs@gmail.com

@vannessamonteiro
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Adilson Junior

86 998186307

adilsonj264@gmail.com

@adilsonjunior


