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E 
m Novembro de 2013, o presidente de um de nossos Clientes nos procurou para que apoiásse-

mos uma mudança radical em uma das unidades de negócio da indústria têxtil que ele dirige. A 

situação era complicada, pois há 6 anos o crescimento era abaixo do combinado e o momento 

era de se decidir se manteria a unidade ou a fecharia.  

 

A posição da empresa foi de se trabalhar com o mesmo grupo de gestores que vinha dando fracos resulta-

dos há anos para tentar a mudança necessária. Os produtos, as condições comerciais e operacionais tam-

bém não sofreriam alterações. A única variável seria a liderança, que deveria atuar de forma diferente para 

alcançar resultados. 

 

Nossa estratégia foi implantar os 4 pilares da Liderança, com foco principal no gerente nacional de vendas 

e sua equipe de gerentes regionais. O resultado, foram aumentos de receita e lucratividade médias superio-

res a 23% em comparação ao ano anterior, a partir do 3º mês da implantação do novo modelo de trabalho. 

 

O 1º passo para mudança foi implantar uma rotina simples de planejamento. Atuamos especificamente de-

senvolvendo mudanças em 3 comportamentos essenciais do gerente nacional, para que ele pudesse alcan-

çar os resultados propostos. 

 

Os comportamentos essenciais: 

 

 Definir e comunicar objetivos e responsabilidades para todos  

 Estruturar e conduzir planos de ação colaborativos  

 Conduzir revisões táticas durante a execução  

 

 

Planejar tática e operacionalmente 



3 comportamentos essenciais para planejar 



O 
 1º passo para o líder planejar é definir e comunicar objetivos. A meta de resultados normalmen-

te está clara e comunicada para todos. Contudo, isso pouco ajuda no dia a dia da gestão e ope-

ração.  Os objetivos devem ser definidos não só para os resultados finais, mas também para as 

ações que os constroem. São indicadores que chamamos de estruturais e de desempenho.  

 

Os indicadores estruturais definem de onde partimos para realizar os resultados. Eles tratam se a equipe de 

gestão e operação está completa, se as pessoas estão atuando todos os dias em seu trabalho e se temos 

infraestrutura mínima para entregar resultados. Em nosso exemplo, a definição foi de número de represen-

tantes por região, número de Clientes na carteira e número de dias com venda por mês.  

 

Quanto aos indicadores de desempenho, eles acompanham a qualidade do trabalho. Medem se o que pre-

cisa ser feito para se alcançar os resultados está sendo feito na qualidade e ritmo necessários. Monitoram 

como buscamos os resultados. Eles devem ser o principal foco do líder, pois estão sob controle da equipe. 

O número de Clientes para os quais vendemos diariamente, o número de reuniões de revisão ou o número 

de Clientes em eventos de divulgação são exemplos.  

 

O 2º passo é definir claramente a responsabilidade de cada membro da equipe. Neste ponto, sempre en-

contramos áreas cinzas que geram baixa performance. É essencial que se defina por escrito o que é res-

ponsabilidade de cada membro da liderança e do grupo de execução. Isso parece óbvio e até antigo, mas a 

verdade é que se não escrevermos e publicarmos, não fica claro. Qual o papel do gerente nacional e qual o 

papel do gerente regional foi definido em nosso Cliente. Assim, cada um pode se concentrar em atividades 

diferentes com muito mais foco e segurança, quanto ao que deveria entregar e cobrar uns dos outros. Antes 

da definição, os papéis eram confusos e ninguém assumia completamente a responsabilidade sobre as ati-

vidades necessárias para se atingir resultados. Sugerimos entre 5 e 10 itens de responsabilidade para cada 

membro da equipe.  

1- Definir e comunicar objetivos e responsabilidades  

para todos  
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A 
pós definir os objetivos e responsabilidades, o líder precisa estruturar planos de ação. Estes pla-

nos tratam de como executar a estratégia definida pela direção da organização. Os planos devem 

ter objetivos claros e específicos com tarefas, prazos e responsáveis. Cada plano de ação gerará 

resultados próprios que devem ser mensurados por diferentes indicadores. Assim, em nosso 

exemplo, devemos ter um plano de ação específico para aumentar a qualidade da visita de vendas, que se 

traduzirá em um maior número de itens vendidos por pedido, que é um indicador de desempenho.  

 

Entendemos que a forma mais adequada de construir um plano é fazer isso a partir da experiência da equi-

pe em sessões rápidas de planejamento, com duração de até 4 horas, no máximo. A duração definida é im-

portante, para que as pessoas aumentem seu foco e saiam com um plano de tamanho exequível. A partici-

pação de todos os líderes do time no 1º momento é essencial para que haja comprometimento no momento 

de executar. Estas reuniões para definição de novos planos devem ocorrer a cada 3 meses, com regularida-

de e datas combinadas no início do ano. Nós as chamamos de revisão para inovação. Isso assegura que 

apenas planos de ação realmente importantes entrem na pauta e a equipe fique totalmente focada na exe-

cução do que é mais importante. 

 

Por fim, é importante ressaltar que os planos devem sempre considerar a interface com outras equipes e 

lideranças. Este ponto é normalmente tratado de forma superficial, o que aumenta em muito a energia ne-

cessária para que outras equipes engajem e gerem resultado na execução do plano. Nossa sugestão é que 

o plano tem que ser documentado de forma simples e clara para que outras pessoas possam entender e 

colaborar com sua implementação. Em seguida, apresentar para estas outras lideranças o plano e mantê-

los atualizados, se possível, participando de parte específica das reuniões semanais.  

2- Estruturar e conduzir planos de ação colaborativos 
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D 
urante o processo de execução, o imprevisto acontece. E acontece diariamente. Os planos de 

ação encontram obstáculos e este assunto deve ser tratado pelo líder. A questão é como apoiar 

o dia a dia da equipe, sem assumir as responsabilidades das outras pessoas, mas fazendo mu-

danças com conhecimento e recursos que apenas a liderança tem acesso. 

Sugerimos 2 itens essenciais para o sucesso deste item. A disciplina de revisões e tratar o erro como cami-

nho para a inovação.  

 

Quanto a revisões, propomos 2 reuniões básicas. A 1ª, diária, de até 10 minutos com cada subordinado pa-

ra rever o dia anterior, ressaltar os pontos positivos, ouvir eventuais imprevistos que atrapalham a execução 

e debater soluções com eles para implementação imediata. A 2ª reunião é a revisão semanal. Nela o foco é 

o placar de indicadores, que mostrará o que vai bem e o que precisa de ajuste, e a revisão dos planos de 

ação individuais. Cabe ao líder definir com o subordinado os ajustes táticos e documenta-los em alterações 

do plano, para revisão dos resultados em próximos encontros. 80% de tudo o que precisa ser feito pode ser 

decidido na hora.  

 

Quanto a erros, a capacidade de manter um ritmo rápido de revisão e decisão tática exige coragem e dispo-

sição para errar. São pré-requisitos da inovação e do sucesso. Cabe ao líder desenvolver a si mesmo e sua 

equipe, muitas vezes buscando apoio em outros departamentos ou externamente a organização, para 

aprender a fazer perguntas que levem a uma análise menos óbvia dos problemas que se apresentam. Tes-

tar novas ideias e encarar o erro como caminho para encontrar táticas vencedoras facilita o caminho para 

buscar soluções inovadoras, para manter o plano de ação no caminho do prazo e resultados planejados.  

3- Conduzir revisões táticas durante a execução  
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