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Por onde andei... dentre outras



Algumas experiências na área da saúde …



A demanda

• Endividamento;

• Caixa;

• Resultado Operacional (EBITDA);

• Governança corporativa;

• Governança médica.

Turnaround

+

Novo ciclo 

crescimento



Os desafios (MOS)

• Governança;

• Troca de diretoria;

• Modelo da nova gestão;

• Estrutura organizacional;

• Pensamento de Grupo;

• Instigar as equipes. 



O alinhamento
Estamos aqui para 

ganhar dinheiro!

Estamos aqui para realizar 

obras humanitárias

Lucro líquido

Dividendos Investimentos



O que éestratégia?

“Estratégia diz respeito a posicionar uma organização para a 

obtenção de vantagem competitiva. Envolve escolhas a 

respeito de que setores participar, quais produtos e serviços 

oferecer e como alocar recursos corporativos. Seu objetivo 

principal é criar valor para acionistas e outros stakeholders

ao proporcionar valor para o cliente.”
Fonte: KLUYER; PEARCE, 2007.

"Ter uma estratégia é fazer opções."

M. Porter



O que estratégia não é?

• Competir para ser o melhor, mas competir para ser único:

➡ Competir nas mesmas dimensões vs. competir em 

outras dimensões

• Objetivos e metas:

➡ Ser o #1; crescer a um ritmo de x% a.a., etc.

• Ações ou atividades específicas:

➡ Internacionalizar; consolidar a indústria, adquirir 

concorrentes,  etc.

• Visão, missão ou valores:

➡ "Superar as expectativas de nossos clientes"; 

"entregar o retorno esperado aos nossos 

acionistas"; etc.



O que é preciso para ter uma estratégia?

Uma vantagem 

competitiva;

Um posicionamento 

estratégico, fonte de 

vantagem competitiva;

Uma proposta de valor que 

te torne único;

Clareza do que fazer … e 

do que não fazer!

Uma vantagem competitiva é um 

diferencial que traz para a empresa 

um retorno financeiro acima da 

média do setor.

Subdesempenho

satisfatório

Desempenho 

econômico 

superior

E o que é uma vantagem 

competitiva?



Planejar é contar uma história ... para frente

Planejamento 
Estratégico

Indicadores

Processos

Estrutura 
Organizacional

Que e 

quando?

Como?

Quanto?

Quem?



ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento
estratégico Indicadores Orçamento

Funcionograma Organograma PPR

Todas estas caixas contam a mesma história?

O orçamento é a tradução do seu planejamento em números para 

os próximos 12 meses.



Alguns motivos porque as estratégias fracassam:

• Uma estratégia mal formulada já nasce fadada ao 

fracasso (sonho vs. delírio).

• O aparecimento de fatores externos que mudam o 

cenário inicial (bola de cristal vs. bússola).

• A estratégia demora tanto a ser executada que perde o 

sentido.

• A estratégia fica limitada à alta gerência e não permeia a 

organização.

• A gestão monitora o operacional, não o estratégico.

• A cápsula do tempo não funciona. 



O FIM DO PROGRESSO

Um mundo em      evolução:

Revolução

industrial
2000

R

It’s a VUCA world

https://youtu.be/z_R8feyCu-M
https://youtu.be/z_R8feyCu-M


Tecnologias disruptivas que mudarão nossos 

negócios … (e já estão disponíveis na prateleira)

1. Inteligência artificial, data 

science e analytics;    

2. Robótica;    

3. Sensores e Internet das 

coisas

4. Realidade Virtual e 

Aumentada; 

5. Bitcoins e blockchains;

6. Neurofeedback.
Salim, 2014

1. Sensores/ Internet das coisas;

2. Inteligência artificial/ Machine 
Learning;

3. Robótica;

4. Energia Solar; 

5. Estocagem de energia;

6. Impressão 3D;

7. Visualização 3D;

8. Internet móvel e Cloud;

9. Big data/ Open data;

10. Veículos aéreos não 
tripulados/ Nano Satélites;

11. eMoney/ eFinance.

Seba, 2016

1. Inteligência Artificial;

2. Robótica;    

3. Sensores e Internet 
das coisas

4. Realidade Virtual e 
Aumentada; 

5. Impressão 3D.

Kerry, 2016



Empodere a TI!

Aliás, como anda a TI de sua empresa?

ERP

BI CRM

Força de 

Vendas
WMS

Qual é a função da TI na sua empresa?





Adaptado de Nunes e Breene, 2011
Hamel, G e Prahalad, C.K., 1994

Crie movimentos estratégicos a caminho do objetivo



Mapeie as rupturas e estabeleça cenários

• Entenda o que não está mudando.

• Faça a diferença entre forma e função.

• Encontre rupturas.

• Defina o "inevitável” em seu mercado.



GESTÃO ESTRATÉGICA E SEUS SUBSISTEMAS

Planejamento 
Estratégico

Indicadores

Processos

Estrutura 
Organizacional

Governança

Corporativa

Liderança

Sustentabilidade

Sucessão

TI

M&A

Meritocracia

Compliance

Riscos



SUA EMPRESA É ATRATIVA PARA O CAPITAL?

Uma empresa melhor estruturada, mais valorizada, pronta para uma operação
financeira que otimize sua estrutura de capital tem:

Estratégia

Gestão

Governança

Dados 
Financeiros

• Organização societária
• Conselhos/ Comitês
• Melhores Práticas

• Tese de crescimento
• Modelo de Negócio
• Planejamento

Estratégico

• Relatórios
econômico/financeiros

• Perfil da dívida
• Valor dos ativos

• Controles e relatórios.
• Indicadores de gestão.
• Sistemas integrados.
• Processos automatizados.



Muito Obrigado!

Vincent Dubois

vincent@trendsnet.com.br

Atibaia-SP, maio de 2018.


