#38
GUIA COMPLETO PARA
TER UMA EMPRESA
COMPETITIVA

gestão para transformação

AGOSTO 2018
03      Introdução
05      Como o planejamento estratégico pode ajudar?
15      Qual a importância da preparação da equipe?
20      Por que conhecer o público-alvo é importante?
24      Quais são os principais benefícios de uma empresa competitiva?
29      Conclusão
32      Sobre a FNQ

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

gestão para transformação

Muitos almejam ter uma empresa

competitiva, até como forma de sobrevivência
no mercado atual, mas nem todos contam com
um plano estruturado para alcançar esse fim.
O resultado é que, em diversos casos, a gestão
não dá conta de todos os pontos críticos, logo,
não se atinge o patamar desejado.
Como consequência, o negócio pode ter
problemas diante dos concorrentes,
perder clientes e diminuir o seu market
share, tudo o que ninguém deseja para
uma organização.
Neste e-book, identificaremos quais são
os pontos críticos nesta jornada em

busca da competitividade e forneceremos
o conhecimento necessário para que você
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implemente as mudanças na sua empresa.
Não deixe de conferir!

COMO O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO PODE
AJUDAR?
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Em condições normais, a competitividade não

surge ao acaso. Trata-se do produto de uma série
de decisões acertadas, que colocam o negócio em
pé de igualdade ou superioridade frente aos demais
players do mercado.
Nesse sentido, um dos segredos para alcançar
a aptidão necessária para enfrentar outros
agentes econômicos no atendimento das partes
interessadas - clientes, fornecedores, força de
trabalho, sócios, parceiros, entre outras - é o
planejamento estratégico.
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Ao definir o plano máximo da organização,
os gestores estruturam as principais
decisões, especialmente os objetivos
primários do negócio. Assim, é possível
direcionar toda a empresa para o caminho
de uma maior competitividade.

COMO O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO PODE AJUDAR?
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Isso ocorre porque, a partir do planejamento estratégico, os setores, os departamentos, as equipes e os
indivíduos buscam definir seus próprios objetivos e suas próprias metas, estratégias e ações para atender às
escolhas realizadas pela organização.
Por exemplo, se a empresa prioriza uma transformação digital completa nos próximos anos, as divisões e
pessoas precisam se planejar para realizar a parte que cabe a elas dentro do projeto.
Igualmente, o plano atua em pontos
críticos, como o entendimento do
ecossistema, das partes interessadas,
das fraquezas e das forças
da organização.
Dessa forma, abre-se o caminho para
que se estabeleça um conjunto de
diretrizes adequadas, além de um
ambiente propício ao surgimento dos
chamados diferenciais competitivos.
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COMO REALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?
As bases de um planejamento estratégico são estabelecidas a partir de 5 etapas: diagnóstico, definição da
missão, da visão e dos valores, fixação de objetivos, metas e estratégias, criação de um plano de ação e opção
por um modelo de gestão.

COMO O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO PODE AJUDAR?
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DIAGNÓSTICO
O planejamento estratégico requer o entendimento
do negócio e do ecossistema em que ele está
inserido. Para tanto, é fundamental desenvolver

uma visão macro, que compreenda as demandas
e o papel de todos os envolvidos na cadeia de valor,
como fornecedores, clientes, parceiros, força de
trabalho, sócios, entre outros.
Igualmente, a etapa inicial compreende o uso da

análise SWOT para estabelecer quais são os pontos
favoráveis e desfavoráveis à organização: as forças
(strenghts), fraquezas (weakness), ameaças (threats) e
oportunidades (opportunities).
Lembre-se, por fim, de pensar o negócio de
maneira sistêmica, buscando compreender a
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interdependência entre as ações dos diversos atores
e sua influência nos resultados da empresa.
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DEFINIÇÃO DA MISSÃO, DA
VISÃO E DOS VALORES
Com o conhecimento da organização,
do ecossistema e da interdependência
das partes interessadas, os gestores
podem traçar o modo de ser da

organização, ou seja, missão, visão e
valores nos quais se baseiam.
O primeiro elemento diz respeito ao
porquê de a empresa existir. O segundo
implica a consideração do que se
pretende concretizar. Já o terceiro
representa os bens que a organização
aprecia e os padrões que orientam
a postura institucional e a dos
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seus integrantes.
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FIXAÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
O próximo passo é pensar quais são os objetivos da empresa dentro do quadro estabelecido pelos itens
missão, visão e valores. Isso, obviamente, sem jamais ignorar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades.

Além disso, junto às diretrizes, deve-se traçar o caminho do ponto atual até a concretização dos fins
propostos. Resumidamente: é preciso definir metas.
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Essas etapas devem ser julgadas de

acordo com os critérios da metodologia
SMART. Então, devem ser:
»» específicas (specific);
»» mensuráveis (measurable);
»» atingíveis (attainable);
»» relevantes (relevant);
»» temporais (time based).
Por fim, a atenção dos gestores deve
estar voltada para o como fazer, para a

definição de estratégias. Trata-se de
responder à seguinte questão: quais são
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as situações que precisam ser criadas
para atingir as metas propostas?
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CRIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
Esse subplano é um planejamento voltado para a execução. Trata-se de definir as ações necessárias
para realizar as estratégias e alcançar as metas, bem como a forma de destinar recursos materiais e humanos
para o cumprimento das tarefas estabelecidas.
A principal ferramenta de gestão nesse quesito é o 5W2H. A ideia-mãe é responder a questões-chave para o
desenvolvimento de cada atividade e, assim, defini-las. São elas:
»» o que fazer? (What?)

»» quem fará? (Who?)

»» por que fazer? (Why?)

»» como fará? (How?)

»» onde fazer? (Where?)

»» quanto custa fazer? (How

»» quando fazer? (When?)

much?)

Se cada ação suprir as 7 perguntas, os departamentos e profissionais terão uma orientação segura
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sobre suas tarefas.
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OPÇÃO PELO MODELO DE GESTÃO
Um aspecto complementar ao planejamento estratégico é a escolha de um modelo de gestão. Essa
referência precisa ser capaz de criar as condições para o desenvolvimento das ações e de permitir o ajuste do
plano diante do surgimento de novas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
Um exemplo que atende às exigências

propostas é o Modelo de Excelência
da Gestão® (MEG), da FNQ Isso
porque, além de se adaptar às
necessidades de cada empresa, a

plataforma integrativa incorpora o ciclo
PDCL: planejar (to plan), fazer (to do),

controlar (to check) e aprender (to learn).
Consequentemente, os gestores contarão
com a possibilidade de aperfeiçoar
continuamente os planos
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estratégicos, sempre ajustando-os às
mudanças no ecossistema da empresa.

QUAL A IMPORTÂNCIA
DA PREPARAÇÃO DA
EQUIPE?
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Uma estratégia de destaque para ter uma
empresa competitiva é a preparação das
equipes. Sem dúvidas, esse é um dos
pontos que deve estar contemplado no
seu planejamento estratégico.
Aqui, a questão central é como criar
as competências necessárias

para o desenvolvimento eficiente
das atividades dos cargos, dos

departamentos e da empresa como um
todo. Só assim haverá condições de que o
capital humano tire os planos do papel.
Afinal, cada estratégia requer a execução de tarefas que envolvem o manejo dos recursos disponíveis e a
adoção de comportamentos que favoreçam a superação de obstáculos.
Não por acaso, a preparação é fundamental para melhorar a capacidade de criar e entregar valor aos clientes,
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fazer uso econômico dos materiais e atender às demandas do trabalho de forma mais produtiva. Essas ações se
refletirão na competitividade. Veja o que pode ser feito, na prática.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA PREPARAÇÃO DA EQUIPE?
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DIAGNOSTICAR AS NECESSIDADES DOS RECURSOS HUMANOS
O primeiro passo é mapear conhecimentos, habilidades, informações, competências e atitudes
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exigidos pelos cargos da empresa, especialmente pelas funções de liderança. Posteriormente, verifica-se a
distância entre o que os colaboradores necessitam e o que eles têm em termos de qualificação.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA PREPARAÇÃO DA EQUIPE?
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CRIAR UM PROGRAMA
A tarefa do treinamento (aprendizado
voltado para a função) e do desenvolvimento
(aprendizado voltado para a vida do colaborador
na empresa) é reduzir a distância entre

o necessário e o existente em termos
de qualificação.

Para isso, os gestores podem investir em
diferentes modalidades de capacitação
profissional, como cursos, leitura, palestras,
intercâmbio empresarial, consultorias,
treinamentos in company, etc.
Além disso, em muitos casos, o avanço
dependerá do recrutamento de profissionais
que agreguem novas aptidões para as equipes,
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principalmente quando se busca competências
muito específicas.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA PREPARAÇÃO DA EQUIPE?
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PLANO DE EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO DOS
RESULTADOS

O treinamento também demanda um plano

específico sobre como ele será executado, com
definições sobre quem fornecerá a capacitação, os

A etapa derradeira é mensurar os
resultados, ou seja, saber se as

recursos a serem destinados, o período das atividades,

equipes ficaram mais preparadas

bastante flexível e que auxiliará nessa tarefa.

relação entre custo e benefício dos

etc. Lembre-se, portanto, de usar o 5W2H, ferramenta

após o programa, bem como a
avanços realizados.

Igualmente, é importante que
os gestores aprendam com a
experiência das capacitações
realizadas, identificando os
porquês dos erros e acertos.
Assim, será possível melhorar os
programas de maneira contínua.

POR QUE CONHECER
O PÚBLICO-ALVO É
IMPORTANTE?
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Os negócios existem porque há certos valores
que as pessoas desejam ou necessitam e o
empreendedor se encarrega de suprir essa
demanda. Logo, para sair na frente de outros
players, uma boa ideia é ser mais efetivo nessa
criação e entrega.
Para tanto, o conhecimento sobre o público-alvo

é fundamental. O gestor precisa saber, muito
claramente, qual é o seu mercado: isso o

ajudará a tomar decisões capazes de tornar a
empresa mais competitiva.

Esse é um pressuposto de uma comunicação
efetiva com o consumidor. Consequentemente, é
uma exigência importante para as estratégias de
marketing e vendas, bem como para a construção
de uma imagem positiva. Algumas boas práticas são
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as que mostramos a seguir.

POR QUE CONHECER O PÚBLICO-ALVO É IMPORTANTE?
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REALIZAR PESQUISAS
DE MERCADO
Trata-se da coleta e interpretação
de dados sobre os desejos e as
necessidades dos clientes,
utilizando-se de metodologias

CRIAR UMA PERSONA
Descrição humanizada de uma personagem
representativa dos potenciais clientes

da empresa, considerando traços específicos,
como dores, dúvidas, objetivos, linguagem,
hábitos, valores, etc.

científicas e de cálculo estatístico.

REUNIR-SE COM OS CLIENTES

COLETAR FEEDBACKS

Reunião com pessoas que já utilizaram
os produtos ou serviços da empresa, a

Uso dos canais de comunicação da

fim de questionar mais diretamente sobre suas

empresa ou a abertura de novos

experiências e outras informações importantes

canais para obter a opinião positiva
ou negativa dos consumidores

para o negócio.

em relação a produtos, serviços e

Normalmente, essa prática vem acompanhada de

práticas comerciais.

algum incentivo para participação, como vouchers,
descontos, café da manhã, eventos, etc.

POR QUE CONHECER O PÚBLICO-ALVO É IMPORTANTE?
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MONTAR UM CADASTRO
Aproveitamento das oportunidades
de contato com os clientes para
coletar dados importantes, de

maneira transparente. Por exemplo,
ao se cadastrar em um e-commerce,
é comum o pedido de informações
como profissão, idade, endereço, etc.

No entanto, o recurso deve ser
pensado com moderação para
não se tornar uma barreira à
aquisição dos produtos
e serviços.

QUAIS SÃO OS
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
DE UMA EMPRESA
COMPETITIVA?
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Com o avanço nos pontos críticos (planejamento estratégico, preparação da equipe e

conhecimento do público-alvo), a organização naturalmente desenvolverá diferenciais competitivos.
Esses, em muitos casos, estarão relacionados ao aumento das forças e ao aproveitamento das
oportunidades do negócio.
A partir de então, a empresa contará com os benefícios de uma maior aptidão para enfrentar os players do
mercado e satisfazer os consumidores. Entre outros ganhos, é possível citar os que seguem abaixo.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
DE UMA EMPRESA COMPETITIVA?
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AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
Ao somar planejamento, preparação e
conhecimento do público-alvo, os gestores darão
todas as condições necessárias para que os
profissionais produzam em quantidade e qualidade
suficientes para cumprir as metas do negócio.

REDUÇÃO DA PERDA DE TEMPO
As boas orientações se revelam úteis também
para economizar tempo. Isso passa por uma maior
capacidade de escolher projetos e ações aptos a
gerarem resultados positivos. Logo, é fruto direto
de uma melhor qualificação dos colaboradores e do
conhecimento sobre o cliente.
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
DE UMA EMPRESA COMPETITIVA?

gestão para transformação

MAIOR RENTABILIDADE

VALORIZAÇÃO DA MARCA

A tendência principal quando se

Outro ponto importante é o reflexo de uma maior

supera os concorrentes é o aumento

competitividade em termos de valor agregado à

das receitas com a conquista de novos

marca. Empresas mais competitivas estão mais

clientes e um número maior de vendas.

propensas a desenvolver uma boa reputação e a

Igualmente, o negócio se tornará mais

adicionar atributos desejados à imagem delas.

rentável pelo uso mais econômico dos
recursos disponíveis.

CRESCIMENTO
Ser mais competitivo significa reunir
condições para aumentar o market
share. Afinal, o crescimento, em
muitos casos, demanda a capacidade
de superar os concorrentes, quer
seja atraindo seus clientes, quer seja
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ocupando um novo espaço antes deles.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
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ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE TALENTOS
As pessoas mais talentosas tendem a preferir
empresas com diferenciais competitivos, porque essas
organizações são ambientes mais propícios para o
crescimento pessoal e o aprendizado. Trata-se de mais
uma consequência de um planejamento adequado e do
empenho na qualificação dos colaboradores.

SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES
O ambiente favorável também é importante para
manter os profissionais satisfeitos, motivados e
engajados. Afinal, o preparo e as diretrizes claros
eliminam diversas experiências frustrantes, como
retrabalho, perda de prazos, conflitos internos,
etc. Logo, há um reflexo positivo no convívio
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dos profissionais.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
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Diante dos exemplos dados, é possível concluir que
ter uma empresa competitiva deve ser uma

das prioridades dos gestores. Essa característica
representa uma melhoria em questões relevantes
para a organização, principalmente para o
enfrentamento dos outros players do mercado, na
busca por clientes e market share.
Por isso, a adesão ao planejamento estratégico,
ao preparo das equipes e ao conhecimento do
público-alvo deve ser uma preocupação imediata.
Afinal de contas, como visto, essas são as vias de
acesso aos diferenciais competitivos.
Então, é recomendável que você busque mais

informações sobre as medidas propostas e

incorpore as boas práticas à empresa. Em caso
de dúvidas, não hesite em procurar o auxílio de
30

uma consultoria especializada!
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A Fundação Nacional da Qualidade é um centro brasileiro
de estudo e disseminação de inteligência em gestão. Criada
em 1991, é uma instituição sem fins lucrativos e tem como
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SOBRE A FNQ

objetivo principal propagar os Fundamentos da Excelência em
Gestão para empresas de todos setores e portes.
O trabalho da FNQ é fundamentado no Modelo de

Excelência da Gestão® (MEG), uma metodologia de avaliação,
autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão,
que está organizado em Fundamentos e Temas que definem
uma base teórica e prática para a busca da excelência.
É dessa forma que a instituição preserva o engajamento
na missão de acompanhar as transformações no mundo e
incentivar o crescimento das empresas brasileiras.
A FNQ possui um site oficial e está presente também no
Facebook, Linkedin, Twitter e YouTube. Saiba mais e

amplie o seu conhecimento!

