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Fábio San Martin
Planeamento Estratégico – O caminho da plenitude.
Nessas quase duas décadas que venho desenvolvendo projectos de consultoria e capacitação nas
empresas, umas das principais constatações que cheguei foi que, de fato, o planeamento é um dos
principais responsáveis pelo êxito da gestão das organizações vencedoras.
Mas por que tão poucas empresas investem tempo e recurso na elaboração de um planeamento?
O facto é que a falta de priorização do desenvolvimento do planeamento tem como consequência
uma série de problemas e dificuldades, como por exemplo a execução desordenada das actividades, ausência de indicadores de gestão, a má gestão financeira, a tomada de decisão baseada no
subjectivismo, dentre outros.
Em meio a crise actual vivenciada em países como Brasil e Angola, com a falta de perspectiva de
retomada da economia, é necessário optimizar a utilização dos recursos, sejam eles humanos, estratégicos ou estruturais. Além disso, é necessário também se posicionar de forma estratégica no Mercado. E para que tudo isso possa acontecer de forma construtiva, é necessário responder 3 perguntas cruciais:
- Qual o diferencial estratégico da minha empresa hoje?
- Como o meu cliente enxerga minha empresa?
- O que devemos deixar de fazer(trade offs) para focar no mais importante?
Lembrem-se, todas as empresas que chegaram ao topo e se mantiveram lá, utilizaram o planeamento estratégico para alinhar acções e mensurar resultados.
Antes de sair cortando as despesas de forma intuitiva ou subjectiva, reflicta objectivamente e racionalmente sobre seu negócio. Dessa forma, a luta não será apenas pela sobrevivência de sua empresa, mas sim pela prosperidade da mesma.
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