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RESUMO 

 

O movimento por parte de grandes companhias para se inserir-se e consolidar-se em 

um novo mercado implica na necessidade de um modelo de gestão eficiente que sustente 

decisões estratégicas e justifique seus investimentos. Em pesquisa bibliográfica, levantou-se 

que o Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD) é uma abordagem que relaciona os níveis 

estratégico, tático e operacional em uma única tratativa – permitindo a aplicação de Métodos 

de Análise e Solução de Problemas em todos os níveis do sistema de gestão. Através de 

Estudo de Caso, foi denotado o processo de implementação dessa metodologia em uma 

empresa de grande porte recém inserida no mercado de soluções em energia. Como resultado, 

verificou-se que o Gerenciamento pelas Diretrizes trouxe contribuições signficativas para a 

definição de objetivos estratégicos, desdobramento de indicadores, definição de metas anuais 

e estruturação de ações de melhoria. Também verificou-se a contribuição do GPD quanto à 

sinergia entre diversas áreas e departamentos da organização, centralizando esforços em 

atividades e escopos de fato aderentes à estratégia definida. 

 

Palavras-Chave: Gerenciamento pelas Diretrizes, Ciclo PDCA, Desdobramento de 

Indicadores, Sistema de Gestão. 
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ABSTRACT 

 

 The movement on the part of large companies to enter and consolidate themselves in 

a new market implies the need for an efficient management model that supports strategic 

decisions and justifies their investment. In bibliographic research, it was found that 

Management by Objectives (Hoshin Kanri) is an approach that relates the strategic, tactical 

and operational levels in a single deal - allowing the application of problem solving methods 

at all management system. Throughout a Case Study, the process of implementing this 

methodology was identified in a large company recently inserted in the energy solutions 

market. As a result, it was found that Management by Objectives brought significant 

contributions to the definition of strategic objectives, KPIs deployment process, adoption of 

challenging and feasible yearly goals and structuring of improvement actions. The 

contribution was also verified in terms of synergy between different areas and departments of 

the organization, centralizing efforts in activities and scopes in fact adhering to the defined 

strategy. 

 

Keywords: Management by Objectives, PDCA Cycle, KPIs Deployment, Management 

System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O CONTEXTO DE UM NOVO MERCADO: SOLUÇÕES EM ENERGIA 

 

A atividade industrial passa por transformações significativas em sua percepção de 

valor. Durante séculos, vantagens competitivas sobressaíam-se aos impactos ambientais 

durante o processo de tomada de decisão (PETRILLI et. al., 2019). Com a ampla divulgação 

de estudos científicos acerca do tema, foi fomentada a reflexão quanto à manutenção e 

preservação do meio ambiente através de novos processos produtivos e tecnologias que 

favoreçam o equilíbrio econômico, social e sustentável (AUGUSTIN & CUNHA, 2014). 

 

Apresentada por Elkington (1999, apud KISACIK & ARSLAN, 2017), a Triple 

Bottom Line (TBL) denota como sustentáveis as organizações que conciliam suas atividades 

econômicas à diminuição de seus impactos ambientais e ao êxito em sua relação com a 

sociedade. Denominado “Tripé da Sustentabilidade”, tal conceito passou a ser contemplado 

em relatórios de performance e apresentações de resultado de organizações de grande porte – 

de modo a formalizar o compromisso de determinada companhia com iniciativas de 

responsabilidade social corporativa (KISACIK & ARSLAN, 2017). 

 

 

                 Figura 1 – O Tripé da Sustentabilidade (Triple Bottom Line) 

             Fonte: Kisacik & Arslan (2017) 

 

Segundo Hahn & Kuhnen (2013), é crescente o número de organizações que 

reformulam seus processos e iniciativas em busca de redução em seu impacto ambiental. Isso 
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muito se dá em virtude da percepção de que poluir representa desperdício, perda de 

competitividade e danos à imagem institucional de uma companhia. Oliveira & Cardoso 

(2015) também ressaltam que corporações do setor de energia devem exercer papel de 

vanguarda no desenvolvimento de soluções sustentáveis, visto que a exploração de matrizes 

energéticas convencionais e o consumo de energia, de uma maneira geral, consistem em 

atividades de altíssimo impacto ambiental. 

 

A matriz energética brasileira consta como uma das mais sustentáveis do planeta: 

enquanto o mundo possui, em média, 16% de sua energia gerada por fontes renováveis, o 

Brasil conta com 43% de sua matriz energética composta de fontes limpas (FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS – FGV, 2019). Além das já consolidadas hidrelétricas, destaca-se o 

aumento da capacidade instalada em parques eólicos e placas solares, contemplando mais de 

10% da capacidade geradora do país (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – 

ANEEL, 2020). 

 

Neste sentido, Petrilli et. al. (2019) denotam que a mudança de percepção por parte da 

sociedade culminou em novas dimensões de valor que, somadas ao avanço tecnológico 

conquistado, fomentaram o surgimento de novas demandas e novos mercados. O mercado de 

Geração Distribuída é um deles. Denomina-se de “Geração Distribuída” a energia gerada 

através de placas solares e paineis fotovoltaicos instalados de maneira independente, em 

residências ou empreendimentos (OLIVEIRA & CARDOSO, 2015). De maneira global, 

prevê-se que a capacidade de geração de energia solar fotovoltaica distribuída aumente mais 

de 250% em todo o planeta, em um período de três anos – de 2019 a 2022 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - IEA, 2020). Trata-se, portanto, de um mercado 

em franca ascensão. O Brasil, por conta de fatores climáticos e territoriais, posiciona-se como 

uma região extremamente aderente à implementação deste tipo de matriz energética. 

(OLIVEIRA & CARDOSO, 2015). 

 

Além da tecnologia de Geração Distribuída, são chamadas “soluções em energia” 

quaisquer tecnologias que colaborem com o uso consciente e sustentável destes recursos. 

Projetos em eficiência energética ou smart cities (cidades inteligentes) aplicam conceitos 

pautados em sustentabilidade (ZHUHADAR, 2017). Analisando-se relatórios corporativos e 

apresentações de resultado das cinco principais empresas privadas atuantes no setor elétrico 

brasileiro, verificou-se que – nos últimos três anos – todas se posicionaram-se de modo a 
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aumentar seus investimentos nestas tecnologias, seja fomentando parcerias com startups ou 

estruturando subsidiárias que fornecessem tais soluções como escopo. 

 

1.2 A SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

À luz do conceito de Triple Bottom Line cunhado por Elkington (1999), verifica-se que 

o modelo de negócio de soluções em energia apresenta fortes contribuições nas searas 

ambientais e sociais. Cabe, entretanto, a reflexão quanto à contribuição econômica presente 

neste tripé. O movimento de entrada realizado por grandes companhias traz modificações a 

este mercado, antes marcado pela atuação de empresas de pequeno e médio porte, com 

bastante conhecimento técnico mas pouca complexidade em seu modelo gerencial. 

 

 Dada a complexidade gerencial comum a empresas de grande porte denotada por 

Prado (2016), é fundamental a adoção de um modelo de gestão que contribua para o 

desenvolvimento dessas novas atividades, proporcionando ganhos que justifiquem tal 

investimento. É preciso trazer resultado.  

 

Para tal, faz-se necessária a compreensão dos objetivos estratégicos esperados ao 

“explorar-se” este novo mercado, bem como o entendimento – por parte de cada indivíduo – 

de seu papel e contribuição dentro da companhia. Tratando-se de um segmento relativamente 

novo, a incerteza ainda existe e torna fundamental a adoção de indicadores de desempenho 

coerentes, que balizem quaisquer decisões a se tomar.  

 

Dentre as abordagens capazes de contribuir a estes desafios, está o Gerenciamento pelas 

Diretrizes (GPD). Por meio de Estudo de Caso, será analisada a aplicação desta metodologia a 

uma companhia aderente à situação acima denotada. Pontos apresentados em literatura podem 

apresentar-se pertinentes, ou não, a uma abordagem prática – sendo necessária análise crítica 

quanto à sua aplicação. Esta é a situação problema a ser trabalhada, ponderando-se as 

seguintes questões: 

 

 

• Dada situação retratada no Estudo de Caso, é possível considerar o Gerenciamento 

pelas Diretrizes uma abordagem efetiva para o alcance de objetivos estratégicos? 
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• Quais os principais desafios encontrados pela organização estudada durante seu 

primeiro ano de adoção da Metodologia GPD? 

 

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

Em linhas gerais, este trabalho tem como objetivo analisar o processo de implementação 

do Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD) em uma companhia de grande porte. Busca-se 

compreender a adaptação do racional teórico ao passo-a-passo de um projeto para inserção 

dessa metodologia. Será realizado Estudo de Caso em uma empresa de soluções em energia, 

com os seguintes objetivos específicos: 

 

• Compreender a motivação de uma organização de grande porte para adoção da 

Metodologia GPD, com entendimento de seus objetivos estratégicos e posicionamento 

de mercado; 

 

• Retratar o vínculo entre indicadores operacionais e indicadores estratégicos da 

companhia estudada, através de estrutura lógica de desdobramento; 

 

• Demonstrar uso de análise quantitativa ao definir-se meta para um indicador, bem 

como investigação qualitativa para elaboração de ações de melhoria; 

 

• Verificar a aderência das atividades executadas frente ao que é denotado em teoria. 

 

1.4 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O Estudo de Caso desenvolvido possui como referência um projeto onde houve 

aplicação da Metodologia GPD em uma empresa inserida no setor energético brasileiro. Para 

sua aplicação em organizações de diferentes portes, segmentos ou mercados, sugere-se 

adaptação das proposições aqui levantadas. 

 

A execução do projeto ocorreu no ano de 2019, com foco na definição de indicadores de 

desempenho, metas anuais e ações de melhoria para que a empresa estudada alcançasse seus 

objetivos esperados para o ano de 2020. Sendo assim, tem-se como premissa que o escopo do 

projeto não contemplou a apuração mensal dos indicadores e seus respectivos resultados (bem 
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como o tratamento de possíveis desvios) durante o ano de 2020. Para tal, foi implementada 

sistemática de acompanhamento, com treinamento em diversas áreas da organização para 

viabilizar a execução deste processo por parte da própria companhia. 

 

Tratando-se de uma empresa de grande porte, o nível de detalhamento de determinadas 

etapas do Estudo de Caso corresponde à exemplificação através de recortes do projeto em 

questão, de modo a ilustrar a aplicação prática de conceitos denotados na literatura. Essa 

relação é expressa de maneira mais detalhada na seção Metodologia. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

Como fator motivante para o autor, tem-se que o Gerenciamento pelas Diretria solução 

que permite discorrer sobre os três níveis do sistema de gestão em uma única abordagem, 

relacionando o estratégico, o tático e o operacional. A aplicação da metodologia permitiu a 

visualização de assuntos diversos da Engenharia de Produção: gestão estratégica de empresas, 

análise estatística, método de solução de problemas e análise de indicadores financeiros.  

 

Sob o ponto de vista acadêmico, o trabalho apresenta valor teórico ao apresentar a 

aplicação de conceitos presentes na literatura, contribuindo às disussões relacionadas ao tema.  

Para gestores e demais entusiastas do assunto, o Estudo de Caso poderá servir de 

embasamento ou referência para possível aplicação da Metodologia GPD em suas 

organizações. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho foi organizado em cinco capitulos. Neste primeiro capítulo, foram 

apresentados os aspectos introdutórios – contextualizando a situação problema, os objetivos 

almejados com o estudo e questões da pesquisa. 

 

 No segundo capítulo, é realizada revisão de literatura, obtendo-se referencial teórico 

quanto à dinâmica de um Sistema de Gestão, Indicadores de Desempenho, Ciclo PDCA (e sua 

respectiva adoção como Método de Análise e Resolução de Problemas), e ao próprio 

Gerenciamento pelas Diretrizes: arcabouço teórico necessário para entendimento dos 

conceitos posteriormente aplicados. 
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No terceiro capítulo, consta a metodologia deste estudo e sua estrutura de pesquisa. É 

apresentado ao leitor o passo-a-passo da pesquisa realizada, englobando ponderações quanto 

aos procedimentos adotados: Pesquisa Bibliográfica e Estudo de Caso. De modo a facilitar o 

entendimento, é explicada a adaptação da estrutura do projeto analisado para os itens do 

Estudo de Caso, denotando em quais etapas a aplicação de um conceito investigado é dada por 

exemplificação, ilustrando o que foi realizado em diversos níveis. 

 

O quarto capítulo traz o referido Estudo de Caso. Descreve-se a empresa estudada, sua 

estrutura e objetivos estratégicos. A partir destes, são definidos Indicadores Globais de 

Desempenho, e exemplificada sua relação com Indicadores Específicios (operacionais). 

Também por exemplificação, é ilustrado o processo de definição de Meta Anual para um 

indicador, investigando-se também possíveis ações de melhoria para viabilizar o alcance da 

meta cunhada. 

 

Discorre-se quanto à sistemática montada para governança e acompanhamento dos 

resultados. É, ainda, realizada apreciação crítica quanto à aplicação da solução GPD (à luz do 

Ciclo PDCA como método de análise e solução de problemas) na empresa analisada e 

ponderações quanto a possíveis impactos da pandemia de COVID-19 nos resultados da 

companhia e no modelo de governança recentemente estruturado. 

 

O quinto capítulo, por fim, apresenta as conclusões obtidas neste estudo. Além das 

considerações finais, responde-se às questões formuladas no primeiro capítulo. Sugere-se, 

também, possíveis provocações e desdobramentos para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 SISTEMA DE GESTÃO 

 

O conceito de sistema é dado como um conjunto de partes com funções específicas 

interdependentes que, de maneira conjunta, formam um todo unitário – efetuando uma função 

global. Ter “visão sistêmica” é contextualizar tais partes, de modo a entender o funcionamento 

do todo. Estuda-se as peculiaridades de cada parte, levando em consideração seu respectivo 

papel na estrutura (PRADO, 2016). 

 

Uma organização é um sistema cuja função é atender às expectativas de todos 

impactados por suas atividades: clientes, acionistas, colaboradores e sociedade (SLACK, et. 

al, 2006). Segundo Carpinetti (2016), uma abordagem voltada à Qualidade Total é pautada na 

busca pela máxima entrega de valor a estas partes interessadas. Relacionando estes dois 

conceitos, tem-se que, à luz das definições de Prado (2016) e Slack et. al. (2006), 

departamentos e áreas (com funções específicas) constam como “partes” de um sistema que é 

a empresa – com sua função global pautada em gerar valor a seus stakeholders.  

 

 Embora composto de diferentes partes, um Sistema de Gestão é estruturado a partir da 

organização dos processos e da divisão do trabalho por hierarquias (SILVA, 2017). Dada essa 

relação de hierarquia, Campos (2013) denota a existência de três diferentes níveis concebidos 

em um sistema de gestão: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Tais 

categorias possuem diferentes papéis na estrutura organizacional:    

 

• O Nível Estratégico estabelece políticas, ações e objetivos que venham a 

garantir a sobrevivência da empresa, a partir de um planejamento de 

médio/longo prazo. É composto pela direção da companhia e possíveis 

conselheiros (CAMPOS, 2013); 

 

• O Nível Tático refere-se à função gerência, ocorre o desdobramento destes 

objetivos globais em objetivos específicos, anuais, aderentes a cada 

departamento ou área conforme disposição do conhecimento técnico a se 

aplicar (CAMPOS, 2013); 
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• O Nível Operacional refere-se a supervisores e operadores designados a 

desempenhar as atividades de execução prática (operacional). A função 

operação entrega, de fato, o produto/serviço referido. Recomenda-se a 

estruturação e adoção de padrões para que a função operação atenda a todos 

requisitos de qualidade pretendidos, desempenhando com segurança e 

previsibilidade suas atividades de rotina (CAMPOS, 2013). 

 

 O pleno funcionamento de um Sistema de Gestão (ou seja, o êxito em sua entrega de 

valor) depende da atuação conjunta destas três categorias (SILVA, 2017). A figura abaixo 

expressa a relação entre estes três níveis, na definição de Campos (2013): 

 

 
 

Figura 2 – Sistema de Gestão e seus respectivos níveis 

Fonte: Campos (2013) 
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Muito embora cada departamento possua peculiariadades quanto à sua função 

específica, Campos (2013) pondera que todas as atividades de uma organização devem estar 

alinhadas à função global deste sistema: seus objetivos estratégicos. A tradução destes 

objetivos estratégicos em ações de rotina é dada pela elaboração de metas anuais, pautadas por 

diretrizes desdobradas em todos os níveis.  

 

De modo geral, organizações possuem problemas e desafios inerentes a seu Sistema de 

Gestão. Tais problemas podem ser considerados “bons” ou “ruins”, sob a ótica do 

gerenciamento: problemas ruins representam um resultado aquém a um patamar já existente, e 

problemas bons são dados por desafios que representam a melhoria esperada para uma 

organização (CORREA, 2017).  

 

Tem-se ainda, segundo Campos (2013), que gerenciar é resolver problemas. A 

aplicação do conhecimento gerencial é feita através do Método. Não existe gerenciamento 

sem método. Uma vez estruturado o Sistema de Gestão de uma empresa, é preciso verificar se 

o mesmo está cumprindo com a sua função global. Para avaliar o desempenho de um Sistema 

de Gestão, são utilizados Indicadores de Desempenho: características numéricas sobre as 

quais é necessário exercer controle. Quem não mede, não gerencia (CAMPOS, 2013). 

 

 Sendo assim, este estudo bibliográfico procedeu-se visando a compreensão destes dois 

fatores inerentes ao gerenciamento, à luz da definição de Campos (2013): Indicadores de 

Desempenho e a concepção de Método como o caminho para o alcance dos objetivos 

esperados para uma organização. 

 

2.2 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

A adoção de indicadores é fundamental para balizar o desempenho de um Sistema de 

Gestão. A nível estratégico, indicadores de desempenho são relativos ao negócio (métricas 

financeiras ou de posicionamento de mercado). A nível tático, indicam se o processo/atividade 

de uma área está atendendo aos stakeholders que dela demandam resultados. A nível 

operacional, indicadores de desempenho medem as características do produto ou processo 

referido (FRANCISCHINI & FRANCISCHINI, 2018). 
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Paz et. al. (2015) denotam que, com o passar do tempo, o planejamento estratégico de 

uma companhia passou a pautar não apenas indicadores financeiros, mas indicadores que 

representem o alcance das expectativas de todos stakeholders (partes interessadas) envolvidos 

em sua entrega de valor, seja também o cliente, os colaboradores, ou a própria sociedade.  

Nota-se que a perenidade de uma companhia está vinculada não apenas a seu resultado 

financeiro, mas a múltiplas concepções de resultado. 

  

Indicadores estratégicos, quando efetivos, estão aderentes às atividades do dia-a-dia – 

isto é, vinculados a indicadores operacionais (CUNHA, 2015). De modo a garantir este 

vinculo, Francischini & Francischini (2018) ressaltam que a definição dos objetivos esperados 

deve anteceder a definição dos indicadores, havendo monitoramento e medição apenas 

daquilo que é vinculado à estratégia definida, seja com impacto positivo ou negativo. Neste 

sentido, é de suma importância o senso de priorização. Cabe o esforço para que os objetivos 

esperados para cada área ou função consigam ser retratados em poucos (mas efetivos) 

indicadores. Desta premissa, surge o termo KPIs: Key Performance Indicators. O foco no 

essencial permite que tempo e recursos sejam alocados de modo a agir naquilo que se é 

relevante. Indicadores de Desempenho devem nortear a resolução de problemas e tomada de 

decisão de uma companhia (FRANCISCHINI & FRANCISCHINI, 2018). Sendo assim, 

segundo Campos (2013), tem-se que os Indicadores de Desempenho balizam a aplicação do 

Método para solucionar problemas em uma organização. 

 

2.3 O CICLO PDCA 

 

O uso do PDCA tornou-se conhecido a nível mundial como uma metodologia de 

solução de problemas. Segundo Bezerra & Tinoco (2019), trata-se de uma abordagem de 

melhoria contínua: ao agir sob um problema em viés cíclico, assume-se que sempre há 

oportunidades para se atuar (seja sob a ótica de aprimoramento ou de correção). 

 

 Juran (1964, apud NEYESTANI 2018) denota que a concepção de uma abordagem 

cíclica de resolução de problemas existe desde o século 17. O método científico de 

formulação e teste de hipóteses, denotado por René Descartes (e aprimorado por Galileu e 

Francis Bacon) é o primeiro registro de abordagem sistemática com caráter cíclico, visto que a 

conclusão de determinado teste de hipótese serve de insumo para hipóteses futuras. Muito 

embora o método PDCA tenha recebido a alcunha de Ciclo de Deming (que difundiu seu uso 
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no Japão durante os anos 50), Moen & Norman (2009) relatam que a primeira concepção 

cíclica para melhoria contínua em ambiente industrial foi cunhada por Walter A. Shewhart, 

em 1939. Ao verificar as etapas de especificação, produção e inspeção em um ambiente fabril, 

Shewhart notou a similaridade entre essas três etapas e o método cartesiano. Sob lógica linear, 

a atividade de inspeção representa o fim de um sequenciamento. Sob lógica cíclica, os 

insumos da atividade de inspeção contribuem para as especificações subsequentes. 

 

 

Figura 3 – Adaptação das Etapas de Produção para Modelo Cíclico 

Fonte: Moen & Norman (2009) 

 

“Estes três passos devem seguir uma lógica circular ao invés de linear. Torna-se útil 

pensar nas três etapas de um processo de produção em massa como etapas de um 

método científico. Neste caso, especificação, produção e inspeção correspondem, 

respectivamente, a criar uma hipótese, estruturar um experimento e testar a referida 

hipótese. Tais passos constituem na dinâmica científica da construção de 

conhecimento.” (SHEWHART, 1939) 

 

Conforme relatado por Santiago (2020), a indústria japonesa passou por forte 

movimento de reconstrução e busca por eficiência, dado cenário de devastação encontrado 

após derrota na 2ª Guerra Mundial. De modo a contribuir com este objetivo, em 1946 foi 

fundada a JUSE (abreviação em inglês para União de Cientistas e Engenheiros Japoneses) – 

promovendo estudos sistemáticos necessários para o avanço da ciência e da tecnologia. 

(JUSE, 2020). Tal iniciativa não apenas fomentou a discussão de conceitos relacionados à 

Qualidade Total, como proporcionou sua rápida implementação ao ambiente industrial à 

época (SANTIAGO, 2020). Em uma de suas contribuições à JUSE, no ano de 1950, Deming 
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apresentou uma versão modificada do ciclo proposto por Shewhart. Com isso, o ciclo 

inicialmente composto de três itens, passou a conter quatro etapas (MOEN & NORMAN, 

2009): 

 

• Plan: durante planejamento, definir objetivos, metas e ações a se executar; 

• Do: execução e implementação daquilo que foi planejado; 

• Check: acompanhamento da execução referida e seus resultados; 

• Act: ajustes, correções e refinamentos após verificação, servindo de aprendizado 

para o planejamento de um novo ciclo. 

 

 

Figura 4– O Ciclo de Deming 

Fonte: Martins et. al. (2016) 

 

Em visita acadêmica ao oriente, Vicente Falconi Campos – então professor da 

Universidade Federal de Minas Gerais – verificou a adoção do Ciclo PDCA no ambiente 

fabril japonês, conectando as já conhecidas ferramentas de gestão da qualidade a um modelo 

que viabilizasse sua aplicação. Determinado a contribuir com a difusão deste conhecimento 

em terras brasileiras, o Professor Falconi não apenas publicou diversos estudos a respeito, 

como viabilizou a aplicação prática deste racional em grandes indústrias do país. Por conta 

disso, tornou-se referência no assunto – tanto a nível acadêmico quanto corporativo – 

oferecendo contribuições significativas a organizações diversas do mercado brasileiro 

(CORREA, 2017). 
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2.4 O PDCA COMO MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (MASP) 

 

 Em suas obras, Campos (2013) categoriza o Ciclo PDCA como uma abordagem 

cartesiana, de caráter universal. Muito embora sua aplicação tenha sido denotada a primeiro 

momento em ambientes industriais, a adoção desta metodologia obteve êxito em diversas 

searas organizacionais, não importando porte ou modelo de negócio da organização referida.  

 

“Método é uma palavra que se originou do grego e é a soma das palavras 

gregas Meta e Hodós. Meta significa ‘Resultado a ser atingido’ e Hodós 

significa ‘Caminho’. Portanto, o método pode ser entendido como o ‘caminho 

para o resultado’ ou então como uma sequência de ações necessárias para se 

atingir certo resultado desejado.” (CAMPOS, 2013) 

  

Carpinetti (2016) também enxerga o Ciclo PDCA como um Método de Análise e 

Solução de Problemas: um sequenciamento de atividades executado de forma ordenada, com 

desdobramento mais detalhado das quatro etapas originalmente propostas por Deming: 

 

 

Figura 5 – Detalhamento das etapas do Método PDCA segundo Carpinetti (2016) 

Fonte: Carpinetti (2016) 
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 Campos (2013), por sua vez, define que existem duas maneiras de se aplicar o Ciclo de 

Deming: sob a ótica de melhoria (PDCA) e sob a ótica de establização (SDCA). O Ciclo 

PDCA aplica-se para a definição e alcance de metas de melhoria, através da implementação 

do Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD). Já a variação SDCA (Standardize – Do – Check – 

Act) é realizada a nível operacional, no Gerenciamento da Rotina do Dia-a-Dia, de modo a 

cunhar e viabilizar o alcance de metas-padrão (o padrão permitido para o percentual de acidez 

de sucos produzidos em uma fábrica, por exemplo). Melhorias incrementais na rotina também 

podem ser realizadas através da adoção de pequenos Ciclos PDCA, em esfera operacional 

(CAMPOS 2013). A figura abaixo ilustra a conexão entre essas abordagens: 

 

 

Figura 6 – Conexão entre os Ciclos PDCA e SDCA na definição de Campos (2013) 

Fonte: Campos (2013) 
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2.5 O GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES 

 

De maneira similar ao Ciclo de Deming, o Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD) 

também surgiu no ambiente fabril japonês durante meados do século XX, sob a alcunha de 

Hoshin Kanri (ALVES, 2015). Tem-se que o GPD é uma abordagem que permite a aplicação 

do Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) em todos os níveis do Sistema de 

Gestão, relacionando objetivos estratégicos às atividades operacionais através de uma 

estrutura de desdobramento de indicadores (CAMPOS, 2013). Através de metas anuais 

presentes majoritariamente no nível tático, o GPD traduz os objetivos do topo da gestão em 

ações de melhoria tangíveis, visualizáveis a nível operacional (CUNHA, 2015). 

 

 Cowley & Domb (1997) utilizam uma metáfora para ilustrar a importância do 

Gerenciamento pelas Diretrizes e sua relação com o Planejamento Estratégico. Enquanto as 

definições estratégicas determinam o objetivo e caminho a se seguir (algo similar a uma 

estrada), o GPD remove os obstáculos deste caminho e viabiliza um percurso seguro. A ação 

de “remover obstáculos” é dada, na prática, pelo incentivo e condução de mudanças 

necessárias para se atingir este novo patamar. Redi (2003) define que o GPD é uma 

abordagem que proporciona o alinhamento de todos os agentes de um sistema (companhia, 

empresa) em busca da mudança necessária para atingir-se objetivos estratégicos. Uma 

abordagem não apenas técnica, mas também cultural.  

 

Para Campos (2013), a aplicação do GPD é baseada em dois princípios. Em primeiro 

lugar, assume-se que os objetivos estratégicos estão pautados na necessidade de sobrevivência 

da organização, e que tal necessidade é sempre ancorada nas demandas de mercado. O 

conceito de sobrevivência, à primeira vista, pode ser enxergado de maneira equivocada como 

“resultados financeiros necessários para manter a operação de pé”. Tem-se, no entanto, que a 

sobrevivência de uma organização é pautada no atendimento pleno às expectativas de suas 

partes interessadas.  (SLACK et. al., 2006). Sob o ponto de vista de um cliente, constantes 

inovações proporcionam um patamar de exigência cada vez maior. Sob o ponto de vista de 

acionistas, busca-se melhores resultados financeiros. A estratégia de uma organização deve 

sempre ser pautada na melhoria contínua de seus resultados, o que proporciona sua 

sobrevivência a longo prazo (CAMPOS, 2013).  

 



26 

  

No segundo princípio, assume-se que, ao representarem evolução e mudança de 

patamar, os objetivos estratégicos estipulados não são alcançáveis com as simples atividades 

de rotina, sendo necessárias rupturas (breakthrough) nas atividades do dia a dia: fazer melhor, 

fazer diferente. Tais rupturas são realizadas através da determinação de diretrizes. Uma 

Diretriz é composta, impreterivelmente, por Meta e Medida. Toda meta de melhoria deve 

possuir, também impreterivelmente, objetivo, valor e prazo. Para o alcance das metas de 

melhorias estipuladas, medidas devem ser adotadas de modo a viabilizar um novo patamar. 

Medidas são, na prática, ações de melhoria adotadas de maneira estruturada (CAMPOS, 

2013).  

 

A figura abaixo ilustra este processo de ruptura: 

 

 

Figura 7– Conceituação do GPD como instrumento para mudança de patamar 

Fonte: Campos (2013) 

 

 Para aplicação dessa lógica, Campos (2013) define que, escolhidos os objetivos 

estratégicos, tais proposições devem ser traduzidas em Indicadores de Desempenho capazes 

de representar, de maneira quantificada, cada objetivo a se perseguir. Tais métricas são 
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chamadas de Indicadores Globais. Considerando a estrutura do sistema em questão, realiza-se 

o desdobramento destes indicadores de modo a traduzí-los em métricas aderentes a cada nível 

hierárquico ou função desempenhada (Indicadores Específicos). Ao atribuir-se metas anuais 

para cada um destes indicadores, verifica-se que é possível garantir o alcance da estratégia 

através do alcance destas metas específicas. Sendo referidas a setores e áreas em específico, a 

estipulação dessas metas viabiliza a adoção de ações de melhoria sob uma ótica mais restrita, 

de melhor visualização. Quebra-se o problema maior em problemas menores (REDI, 2003). 

Ao realizar este desdobramento, é possível verificar, ainda, quais áreas ou funções possuem 

maiores impeditivos e desafios para que se alcance o objetivo comum. Além de alinhar 

esforços, o GPD permite a detecção de disfunções no sistema de gestão (ALVES, 2015).  

 

Falconi Campos definiu três maneiras possíveis de se realizar um desdobramento de 

indicadores, apelidando-os como “faixas” de aprendizado de uma arte marcial. Uma clara 

homenagem aos japoneses com quem se inspirou para tais reflexões (CORREA, 2017). 

 

• O desdobramento em “Golpes de Faixa Branca” é realizado por organizações 

pouco familiarizadas a investigar e tratar seus problemas de maneira analítica, 

geralmente em primeira aplicação da metodologia GPD. Ao desdobrar-se um 

indicador, define-se diretrizes (metas e ações) relativas a cada indicador 

encontrado a um nível abaixo. Apenas após a definição de cada uma dessas 

diretrizes, é efetuado outro desdobramento (CAMPOS, 2013). 

 

• O desdobramento em “Golpes de Faixa Marrom” é realizado por 

organizações com nível de maturidade gerencial suficiente para compreender-

se uma relação de causa e efeito quantidativa entre seus indicadores. É 

realizado desdobramento de indicadores até o nível de complexidade 

pretendido. Após isso, prioriza-se indicadores de maior impacto à estratégia. 

Para os indicadores priorizados, calcula-se sua meta anual e, após isso, valida-

se as metas com os envolvidos em processo apelidado de catch ball. Após 

validação, define-se as ações de melhoria necessárias para o alcance de cada 

meta específica calculada (CAMPOS, 2013). 

 

• O desdobramento em “Golpes de Faixa Preta” é realizado por organizações 

com entendimento avançado de seu sistema de gestão, onde compreende-se a 
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interpolação entre áreas e atividades. Além do que já é realizado em golpes de 

faixa marrom, organizações “faixa preta” determinam diretrizes 

interfuncionais, englobando diversas áreas e partes hierarquicamente 

independentes do sistema em metas conjuntas, dada a existência de processos 

que englobem toda uma cadeia (CAMPOS, 2013). 

 

Conforme denotado na seção anterior, Campos (2013) defende a adoção do Método 

PDCA como estrutura para viabilização de um ciclo de melhoria. Cowley & Domb (1997) 

apresentam um ponto de vista alternativo, embora bastante similar, propondo um 

sequenciamento de dez atividades para adoção plena do Gerenciamento pelas Diretrizes: 

 

1) Determinação da Situação Presente da Organização: compreender o patamar 

atual da companhia e os fatores que a afetam (COWLEY & DOMB, 1997); 

 

2) Determinação da Situação Futura da Organização: compreender seus objetivos 

estratégicos e ambições pretendidas (COWLEY & DOMB, 1997); 

 

3) Priorização e seleção do “elemento de visão” do salto de desempenho: traduzir 

os objetivos estratégicos em indicadores que possam medir seu alcance (COWLEY 

& DOMB, 1997); 

 

4) Determinação dos itens relacionados ao gerenciamento do dia a dia: definir 

metas anuais relacionadas a estes indicadores (COWLEY & DOMB, 1997); 

 

5) Desdobramento do Plano: desdobrar os itens acima aos demais níveis da 

companhia, viabilizando ações de melhoria em todos níveis e funções referentes 

(COWLEY & DOMB, 1997); 

 

6) Implementação do Plano: executar as ações estipuladas (COWLEY & DOMB, 

1997); 

 

7) Revisão do Plano: procedimento de acompanhamento de resultados e 

cumprimento das ações (COWLEY & DOMB, 1997); 
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8) Ações Corretivas e Padronização: atuar de maneira corretiva em desvios 

negativos ou atrasos, bem como padronizar boas práticas (COWLEY & DOMB, 

1997); 

 

9) Revisão Anual: revisitar o plano elaborado, analisando criticamente seu 

cumprimento (COWLEY & DOMB, 1997); 

 

10)  Criação do Próximo Plano: consolidar as reflexões realizas na revisão em 

aprendizados para um novo sequenciamento (COWLEY & DOMB, 1997). 

 

Entendidas as bases teóricas que permitem a concepção do autor sobre os conceitos 

aplicados na empresa estudada, passa-se à explicação da metodologia utilizada na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

  

3 METODOLOGIA 

 

Em definição de Miguel (2005), uma escolha adequada da metodologia de trabalho tem 

como resultado o desenvolvimento de trabalhos bem estruturados, podendo ser referenciados 

ou aperfeiçoados por outros pesquisadores.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO 

 

Kauark et. al. (2010) estabelecem critérios de classificação para pesquisas, a depender de 

sua natureza, abordagem, propósito e procedimentos técnicos utilizados. Sob a luz destes 

quatro critérios, o presente estudo pode ser classificado como: 

 

• Uma pesquisa de natureza aplicada, pois é dirigida à solução de uma problemática 

específica; 

 

• Abordagem tanto quantitativa quanto qualitativa (método misto). Em determinados 

momentos, houve necessidade de quantificação e análise de resultados numéricos. Em 

outros, coube a interpretação de dados e situações subjetivas; 

 

• Trata-se de uma pesquisa de propósito exploratório, onde há busca na literatura para 

maior familiaridade ao tema discutido em situação prática; 

 

• Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, utilizou-se da Pesquisa Bibliográfica 

(busca em materiais já publicados como livros, artigos, periódicos, dissertações, teses 

ou informações de domínio público) e do Estudo de Caso, de modo a verificar a 

aplicabilidade deste conhecimento levantado. 

 

3.2 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

O estudo iniciou-se através do interesse do autor em investigar a aplicação do 

Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD) nas organizações. Sendo assim, definiu-se como 

objetivo geral da pesquisa o entendimento da aplicação dessa abordagem em uma organização 

de grande porte. O desenvolvimento realizado neste trabalho é representado na figura abaixo: 
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        Figura 8 – Estrutura da pesquisa realizada 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Para entendimento conceitual do GPD, foi realizada revisão de literatura abordando o 

conceito de Sistema de Gestão (englobando a importância do uso de Indicadores de 

Desempenho), Método PDCA e o próprio GPD – proporcionando a compreensão teórica da 

temática. A escolha de estudo aprofundado do Método PDCA deu-se pelo fato de que os 

projetos realizados no ambiente de trabalho do autor utilizam tal estrutura como Método de 

Análise e Solução de Problemas (MASP), incluindo aqueles onde é aplicada a Metodologia 

GPD. 
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 A revisão de literatura deu-se por Pesquisa Bibliográfica, com enfoque em autores 

considerados referências nestes temas. Buscou-se, também, artigos e publicações em portais 

como o Periodicos Capes e Google Scholar, de modo a contemplar estudos recentes 

(publicados nos últimos cinco anos) que pudessem apresentar pontos complementares mais 

atuais. 

 

Em paralelo, foi feita a busca por um projeto já realizado, onde houvesse aplicação 

prática da Metodologia GPD – em função da participação do autor em empresa de consultoria 

cuja carta de serviços contempla essa abordagem. Foi escolhido um projeto de aplicação do 

GPD em uma empresa de soluções em energia. As descobertas no campo teórico 

contribuíram não apenas para a formulação dos objetivos específicos, mas também para a 

ponderação de quais dados do projeto deveriam ser objeto de investigação e reflexão. O 

escopo do projeto contemplou a determinação de indicadores de desempenho e metas anuais 

para os níveis de Diretoria, Gerência e Coordenação, bem como a elaboração de um plano 

com ações de melhoria. Também foi constrúida uma sistemática de acompanhamento de 

resultados, de modo a suportar a governança neste primeiro ano de ciclo estratégico.  

 

Utilizando-se dessas informações coletadas e consolidadas, elaborou-se um Estudo de 

Caso – de modo a verificar aplicação prática do GPD. O processo foi posteriormente 

analisado à luz dos conceitos vistos em literatura, de modo a responder as questões da 

pesquisa e gerar contribuição científica acerca dessa relação entre teoria e prática. 

 

3.3 PONDERAÇÕES QUANTO AO ESTUDO DE CASO 

 

Dado o porte da companhia estudada, verificou-se que a complexidade do projeto 

representaria enorme redundância caso toda sua execução fosse descrita de maneira integral. 

Por conta disso, em algumas etapas, optou-se pela escolha de determinados exemplos para 

ilustrar a aplicação situacional de um conceito. Isso implicou em simplificações durante a 

construção do Estudo de Caso.  

 

A relação entre as etapas do projeto estudado e seus capítulos correspondentes no 

Estudo de Caso encontra-se na tabela a seguir. Em vermelho constam as etapas onde houve 

simplificação: assume-se que o exemplo ali retratado valeu para o projeto como um todo. 
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Etapa de Projeto Capítulo do Estudo de Caso 
D

IA
G

N
Ó

S
T

IC
O

 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 Entendimento da Estrutura Interna da empresa e suas 

peculiaridades. 
4.1   SOBRE A EMPRESA 

Diagnóstico quanto às principais dores e desafios 

encontrados. 

4.2   A ESCOLHA PELA ABORDAGEM 

GPD 

Levantamento de Objetivos Estratégicos. 

4.3.1   DEFINIÇÃO DOS INDICADORES 

GLOBAIS 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
O

 P
R

O
J

E
T

O
 

INÍCIO DAS ATIVIDADES DE CAMPO 

Definição dos Indicadores Estratégicos. 

Construção das Árvores de Indicadores. 
4.3.2   O DESDOBRAMENTO DE 

INDICADORES 

Priorização de Indicadores de cada Árvore. 4.3.3   PROCESSO DE PRIORIZAÇÃO E 

MONTAGEM DA MATRIZ DE 

INDICADORES Definição da Matriz de Indicadores para cada Área. 

Definição de Meta Específica para cada Indicador. 
4.3.4   PROPOSIÇÃO DE META 

ESPECÍFICA 

Entendimento dos Processos referentes a cada Indicador. 

4.3.5   DEFINIÇÃO DAS AÇÕES DE 

MELHORIA 
Identificação de Oportunidades de Melhoria em cada 

pocesso. 

Definição das Ações de Melhoria. 

Teste de Suficiência das Metas formuladas. 
4.3.6   VALIDAÇÃO DAS METAS 

PROPOSTAS 
Elaboração e Distribuição dos cards de Metas individuais. 

Estruturação do Ambiente Digital de Acompanhamento. 

4.4   SISTEMÁTICA DE CONTROLE E 

CAPTURA DOS RESULTADOS 
Definição da Governança de Acompanhamento e 

treinamento dos envolvidos no processo. 

Definição do Calendário de Reuniões de Resultado. 

 

Tabela 1 – Relação entre as etapas do projeto referido e seu Estudo de Caso 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em primeiro momento, apurou-se a estrutura da empresa, seus principais desafios e 

contexto à época. Foi descrita qual a expectativa da companhia quanto à adoção do GPD e a 

motivação para o investimento em um projeto de sua implementação. Feito isso, mapeou-se os 

objetivos estratégicos da companhia para o ano de 2020 e, a partir destes, foram definidos 

Indicadores Globais que pudessem representá-los. Tais indicadores foram estratificados de 

modo a se encontrar Indicadores Específicos (onde é possível a atuação direta em ações de 
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melhoria). A construção dessa estrutura lógica, exemplificada através de um recorte do 

desdobramento do Indicador Global EBIT, permitiu a elaboração de Metas Específicas 

(anuais) para cada indicador, sustentadas pelas ações de melhoria propostas.  

 

 Foi utilizado o indicador específico Taxa de Conversão das Propostas Comerciais de 

uma das unidades, Geração Distribuída, para exemplificar o processo de definição de meta de 

um indicador e investigação de sua natureza para definir-se ações de melhoria. 

  

Relacionou-se as metas propostas às respectivas áreas e departamentos, verificando – 

através do chamado Teste de Suficiência – se as metas anuais atreladas a cada indicador são 

suficientes para o alcance dos objetivos estratégicos inicialmente definidos. Foi descrita, 

também, a governança de controle e captura de resultados proposta, com reuniões mensais 

para discussão dos valores apurados mês a mês (e seus desvios frente às metas propostas). 

 

Por fim, foi realizada apreciação crítica das atividades descritas, e um adendo quanto 

às implicações da pandemia do COVID-19 nos desdobramentos do projeto realizado (tanto 

nos resultados da empresa no ano de 2020 quanto na realização de sua governança). 

 

 

 

Figura 9 – Sequenciamento das ações descritas no Estudo de Caso 

Fonte: Elaboração própria 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 SOBRE A EMPRESA 

 

A organização estudada pertence a uma multinacional europeia, com atuação no setor 

energético. Diante da franca expansão do mercado de soluções em energia, a empresa – aqui 

chamada Alfa Soluções – buscou, em 2019, o crescimento de sua operação não apenas a nível 

de escala, como também ampliou o número de soluções ofertadas. Sua carta de serviços, antes 

limitada à instalação de painéis solares e placas fotovoltaicas, passou a contemplar soluções 

diversas como serviços de consultoria em eficiência energética, sistemas ecossustentáveis de 

automação para indústrias e soluções complexas de cidades inteligentes. De modo a preservar 

informações da companhia, dados numéricos referentes a indicadores, performance ou 

métricas internas da Alfa Soluções foram alterados de maneira proporcional – mantida a 

consistência matemática e possibilitando inferências fiéis ao cenário encontrado. 

 

A ampliação do escopo ofertado deu-se pela aquisição de empresas com conhecimento 

técnico já consolidado. Através de iniciativas de fusão e aquisição, seis diferentes empresas, 

situadas em diferentes regiões geográficas do Brasil, passaram a fazer parte de uma única 

estrutura. A figura abaixo ilustra a transformação ocorrida.  

 

 

Figura 10 – Estrutura de negócio da Alfa Soluções 

Fonte: Elaboração própria 
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Nessa nova estrutura, a Alfa Soluções passou a contar com uma Matriz e quatro 

Unidades de Operação. Todas as atividades de cunho corporativo, comercial ou de apoio ao 

negócio são direcionadas à Matriz, onde atua a Presidência e seis departamentos com suas 

respectivas diretorias: Administrativo-Financeiro, Pessoas & Cultura, Comercial, Jurídico, 

Saúde & Segurança e Pesquisa & Desenvolvimento.  

 

As Unidades de Operação (aqui abreviadas como UOs) concentram o corpo técnico da 

empresa: engenheiros, especialistas e equipes de campo. Também consideradas diretorias, as 

UOs atuam de maneira descentralizada, sendo responsáveis pela elaboração e 

desenvolvimento de projetos, bem como implementação das soluções ofertadas. Para estes 

profissionais, há mobilidade geográfica conforme demanda de projeto. Os projetos realizados 

pela Alfa Soluções são categorizados conforme sua UO relacionada, sendo: 

 

a) Geração Distribuída: implementação de placas solares e sistemas fotovoltaicos. 

Atende clientes de diversos portes, sendo a maioria empresas de médio porte. Tratava-

se da antiga Alfa Soluções, portanto é a Unidade de Operação com maior aderência 

aos processos da companhia, representando a maior parte do faturamento atual. 

 

b) Gestão Predial e Industrial: automação de processos de energia em ambientes 

industriais, como sistemas inteligentes de refrigeração e aquecimento, atendendo a 

padrões de ecossuficiência. Em sua maioria, são implementados em ambientes fabris, 

aeroportos e edifícios corporativos. 

 

c) Consultoria em Energia: projetos de eficiência energética para empresas, visando 

reduzir o consumo de energia ou a emissão de poluentes. São serviços de alta 

complexidade, onde há acompanhamento contínuo, vendidos apenas a empresas de 

grande porte. 

 

d) Cidades Inteligentes: projetos de smart cities como monitoramento de vias públicas 

ou controle dinâmico de semáforos através de inteligência artificial e redes neurais. 

São serviços restritos a governos e prefeituras. 

 

Os indivíduos alocados nas atividades corporativas trabalham em diferentes escritórios, 

muito por conta da dispersão geográfica das antigas empresas. A equipe comercial também 
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atua de maneira descentralizada: muito embora haja contato constante com as UOs, as 

negociações são conduzidas pelo time comercial e divididas com o corpo técnico em suas 

fases finais.  

 

Na diretoria de Saúde & Segurança, profissionais de segurança do trabalho atuam in 

loco, conforme projeto ou iniciativa. Idem para alguns profissionais de Recursos Humanos 

(Business Partners), que realizam recrutamento para vagas de caráter técnico nas UOs. 

 

4.2 A ESCOLHA PELA ABORDAGEM GPD 

 

Dado o contexto expresso no item anterior, tem-se que a Alfa Soluções passou por 

mudanças profundas não apenas em seu modelo de negócio: a ampliação de escopo trouxe 

consigo desafios quanto à governança e modelo de gestão. Após todo investimento realizado, 

esperava-se – por parte de sua holding – a cobrança quanto a resultados que justifiquem a 

estratégia adotada, em ciclo estratégico de 4 anos. 

 

Nessa nova estrutura, indivíduos que antes possuíam cargos de direção e forte 

influência no processo decisório de cada empresa, tornaram-se executivos com suas 

respectivas chefias e novos indivíduos a quem se reportar. O alinhamento entre estes atores é 

fundamental para a adaptação quanto à cultura da “nova” Alfa Soluções. O desafio é ainda 

maior levando-se em conta a distância geográfica de cada uma das unidades. Organizações 

que antes priorizavam e executavam atividades à sua maneira, passam agora a contribuir para 

o resultado de um único sistema.  

 

 Para o primeiro ano de ciclo estratégico definido, priorizou-se a implementação do 

Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD). Foi levantada a possibilidade de execução de outras 

abordagens, como a estruturação de um CSC (Centro de Serviços Compartilhado – de modo a 

unificar as atividades de backoffice e reduzir despesas administrativas) ou padronização de 

determinados processos de rotina das unidades de operação.  

 

Diante de todas as possibilidades elencadas, a Metodologia GPD foi escolhida para 

este primeiro momento. Levou-se em conta o tempo hábil para execução do projeto (restavam 

apenas 5 meses para o início do primeiro ano do ciclo estratégico) e o nível de maturidade 

gerencial encontrado dentro da Alfa Soluções, onde a alta direção não conhecia – com 
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profundidade – a governança exercida em cada empresa que se tornou departamento, nem 

mesmo seus respectivos indicadores. Priorizou-se, dentre todos os pontos de melhoria 

denotados, a sinergia dessa nova estrutura e seus atores, de modo a garantir os resultados 

esperados já para o ano de 2020. Através do Gerenciamento pelas Diretrizes, foi esperado 

que: 

 

• A definição de indicadores de desempenho e atribuição de metas anuais 

proporcionasse, para os diversos níveis, priorização das atividades com impacto direto 

para o alcance da estratégia definida para a Alfa Soluções, direcionando-se esforços 

para sua execução; 

 

• O desdobramento de indicadores permitisse, para cada setor, a visualização de sua 

contribuição direta para o resultado da companhia – fator motivante para manutenção 

do senso de pertencimento frente a toda mudança estrutural; 

 

• A definição de cada meta englobasse análise quanto à natureza do indicador e seus 

processos, para definição de algo justo e factível. Neste processo, oportunidades de 

melhoria são detectadas e medidas são definidas para viabilizar o alcance da meta 

acordada; 

 

• A apuração dos resultados permitisse a visibilidade não apenas de áreas com maior 

necessidade de intervenção, mas também de departamentos e indivíduos com 

contribuição de excelência, balizando ações de meritocracia; 

 

• Por meio de reuniões de governança e acompanhamento mensal, houvesse 

comunicação constante entre as Unidades de Operação e demais departamentos da 

Alfa Soluções: cada liderança torna-se responsável por apresentar os indicadores de 

sua área – havendo senso de responsabilidade por sua contribuição ao apresentar seus 

resultados frente a todos durante os rituais de governança. 

 

4.3 APLICAÇÃO DO GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES 

 

O escopo do projeto contemplou a determinação de diretrizes anuais para os níveis de 

Diretoria, Gerência e Coordenação da Alfa Soluções (aqui chamados N1, N2 e N3, 



39 

  

respectivamente), bem como a elaboração de um plano com ações de melhoria referentes aos 

indicadores encontrados após estratificação. Também foi constrúida uma sistemática de 

acompanhamento de resultados, de modo a suportar a governança neste primeiro ano de ciclo. 

Ressalta-se que o atingimento das metas propostas, tanto a nível geral quanto a nível 

individual, balizará a política de Remuneração Variável a ser adotada pela empresa. 

 

4.3.1 DEFINIÇÃO DOS INDICADORES GLOBAIS 

 

Feito o entendimento da estrutura da companhia e seus principais desafios e dores, 

discutiu-se quais eram os objetivos estratégicos da Alfa Soluções para o ano de 2020. De 

modo fiel à literatura, deu-se que estes objetivos estratégicos deveriam se referir à 

organização como um todo (e não a áreas específicas), havendo posterior reflexão quanto a 

quais indicadores de desempenho poderiam retratar o alcance destes objetivos. Tais 

indicadores são chamados Indicadores Globais. 

 

De maneira esperada, o primeiro objetivo elencado foi financeiro: alcançar um 

resultado operacional (lucro) superior ao que seria um possível somatório dos resultados 

projetados por cada antiga companhia. Para este objetivo em específico, a holding já havia 

cunhado uma meta para o ano de 2020: Alcançar um EBIT (Lucro Operacional) maior que 

R$ 50,5 milhões. Deste modo, já havendo uma meta anual ancorada no indicador EBIT 

(Lucro Operacional), foi decidido retratá-lo como Indicador Global. Utilizando-se da 

definição de Campos (2013), o EBIT é a Meta de Sobrevivência da empresa. 

 

O segundo ponto discutido referiu-se à Política de Saúde e Segurança do Trabalho 

(SST) proposta pela holding. O cumprimento de suas proposições foi levantado como um 

objetivo estratégico a se perseguir, havendo um Indicador Global de Aderência à Política de 

SST – um coeficiente cujo cálculo engloba uma média ponderada dos status de cumprimento 

de cada item. 

 

Ainda nesta seara, levantou-se o objetivo estratégico de redução do número de 

acidentes de trabalho, em especial nas Unidades de Operação (onde há concentração do corpo 

técnico da Alfa Soluções). O racional adotado foi de que, embora a política contribua para sua 

redução, tais ocorrências deveriam ser monitoradas através de um Índice de 

Acidentabilidade, um Indicador Global que pudesse ser desdobrado em todas as áreas. A 
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incidência de acidentes de trabalho fatais foi considerada algo intolerável para a companhia: 

acordou-se que a ocorrência de um acidente fatal anularia completamente o alcance da meta 

atrelada a este indicador, para todos na empresa. 

 

A satisfação dos clientes também foi dada como um objetivo estratégico, refletindo a 

qualidade dos projetos executados pela Alfa Soluções. Foi definido como Indicador Global o 

Índice NPS (Net Promoter Score – métrica amplamente utilizada como indicador para tal) 

consolidado de todos os projetos da empresa.Também levantou-se a satisfação do colaborador 

e o bom ambiente de trabalho como objetivos estratégicos a se perseguir. Para representá-los, 

foi escolhido o Indicador Global referente à nota na pesquisa-termômetro de clima e 

cultura. 

 

Por fim, dois Indicadores Globais foram adicionados: percentual de mulheres em 

posição de liderança e Taxa de PCDs (pessoas com deficiência). Sendo signatária do Pacto 

Global da ONU, a holding definiu que tais percentuais devem ser trabalhados em todas 

empresas do grupo, de modo a cumprir com metas estabelecidas neste pacto.  

 

 Foram definidos, então, sete Indicadores Globais representando os objetivos 

estratégicos da Alfa Soluções para o ano de 2020:  

 

Dimensão Demandante Indicador Global 
Melhor 

Para 

Financeira Holding EBIT (Lucro Operacional) Cima 

Colaboradores Holding Aderência à política de SST Cima 

Colaboradores Alfa Soluções Índice de Acidentabilidade Consolidado Baixo 

Clientes Alfa Soluções Índice NPS Consolidado Cima 

Colaboradores Alfa Soluções Nota Consolidada da pesquisa-termômetro Cima 

Colaboradores Holding % de Mulheres em posição de liderança Cima 

Colaboradores Holding % de PCDs na companhia Cima 

 

indicador onde encontra-se a Meta de Sobrevivência da empresa. 

 

Tabela 2 – Indicadores Globais definidos para Alfa Soluções 

Fonte: Adaptado do projeto referido 
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O atingimento das metas atreladas a cada um destes sete indicadores representará o 

êxito da estratégia da companhia no ano de 2020, pautada nos objetivos aqui discutidos. 

 

4.3.2 O DESDOBRAMENTO DE INDICADORES 

 

Definidos os Indicadores Globais, estes foram estratificados de modo a traduzir os 

objetivos estratégicos em indicadores operacionais, onde melhorias podem ser executadas 

diretamente. Para tal, foram elaboradas Árvores de Indicadores – estruturas onde busca-se 

construir uma conexão lógica entre os indicadores estratégicos da companhia e métricas 

operacionais.  

 

Havendo sete Indicadores Globais, cada um deles tornou-se ponto de partida para a 

construção de uma árvore referente. Trata-se de um exercício conceitual onde busca-se 

compreender a relação de causa e efeito das atividades desempenhadas na companhia, 

partindo-se do Indicador Global definido.  

 

Neste estudo de caso, foi utilizado um recorte da árvore relacionada ao Indicador EBIT 

(Lucro Operacional) e seu resultado esperado de R$ 50,5 MM para 2020. Nos três primeiros 

níveis de desdobramento, os indicadores encontrados permaneceram na esfera financeira, 

retratando resultados ainda a nível macro, de toda a companhia. 

 

 

           Figura 11 – Recorte da estratificação do Indicador Global EBIT em 3 níveis de desdobramento 

Fonte: Adaptado do projeto referido 
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A figura acima retrata os três primeiros níveis de desdobramento realizados. Em verde, 

indicadores financeiros cujos valores contribuem positivamente para o resultado pretendido: 

alavancas que devem ser trabalhadas visando crescimento. Em vermelho, indicadores 

financeiros que contribuem negativamente para o resultado, devendo ser tratados com 

abordagens de redução e economia. O círculo cinza representa que houve prosseguimento no 

desdobramento de um indicador, embora não seja analisado a fundo neste estudo de caso. 

 

 Desdobrando o EBIT (Lucro Operacional) sob ótica contábil, tem-se que é dado pelo 

EBITDA subtraído de Depreciação e Amortização. O EBITDA pode ser quebrado na 

diferença entre o Lucro Bruto e as Despesas Operacionais da companhia (salários, benefícios, 

suprimentos, viagens etc). No próximo nível, o Lucro Bruto foi estratificado em Receita 

Operacional Líquida (ROL) e custos relacionados à atividade-fim. 

 

 Conforme figura abaixo, houve a estratificação da Receita Operacional Líquida (ROL) 

conforme sua Unidade de Operação. Tal quebra fornece uma visão importante quanto à 

representatividade de cada UO no resultado da companhia (o quanto de receita cada 

departamento consegue trazer). 

 

 

Figura 12– Recorte da estratificação do Indicador Global EBIT em 5 níveis de desdobramento 

                 Fonte: Adaptado do projeto referido 
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Nota-se também que a Matriz não está presente no desdobramento da Receita 

Operacional Líquida (ROL), uma vez que as atividades de apoio ao negócio representam (sob 

ponto de vista financeiro) apenas despesas. Dentre as quatro Unidades de Operação, tem-se 

que a UO Geração Distribuída (venda e instalação de placas solares e painéis fotovoltaicos) é 

responsável por trazer a maior parte da receita. Deste modo, foi escolhido seu desdobramento 

para análise neste estudo de caso – embora a estratificação tenha ocorrido para todas as 

Unidades de Operação. 

 

A Receita Operacional Líquida da UO Geração Distribuída é dada pela diferença entre 

Faturamento (Receita Bruta) e suas deduções. O indicador Faturamento é dado pelo produto 

entre o preço médio por contrato assinado e a quantidade de contratos fechados. Nota-se 

também que o Número de Contratos Fechados é o primeiro indicador de caráter operacional 

encontrado neste exercício de estratificação, sinalizado pela cor azul. 

 

 

 

Figura 13 – Recorte da estratificação do Indicador Global EBIT em 7 níveis de desdobramento 

Fonte: Adaptado do projeto referido 
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Por fim, a quantidade de contratos fechados foi desdobrada no produto entre o Número 

de Propostas Comerciais Negociadas e a Taxa de Conversão (sucesso) dessas propostas 

comerciais.   

 

A figura abaixo ilustra o último nível de estratificação considerado neste recorte. 

Sendo assim, para este estudo de caso, ambos foram considerados Indicadores Específicos, 

contemplando o último nível de desdobramento pretendido. Tais indicadores contribuem 

diretamente para o Indicador Global de Lucro Líquido (EBIT) através da relação lógica 

expressa na árvore construída. 

 

 

               Figura 14 – Estratificação do indicador Receita Operacional Líquida da UO Geração Distribuída 

Fonte: Adaptado do projeto referido 



45 

  

O nível de detalhamento de uma extratificação é proporcional à maturidade gerencial 

da empresa em que se atua. Houve, por exemplo, a possibilidade de desdobrar o indicador de 

Número de Propostas Comerciais Negociadas, de modo a investigar indicadores de etapas 

anteriores do processo comercial (chegada de solicitações, desistências antes da proposta, 

entre outros). Ocorre que quanto mais minuciosa a abordagem, maior é o esforço para 

obtenção de dados, análise e definição de metas para cada indicador. Essa reflexão é ainda 

mais relevante quando levada em conta a necessidade de apuração de resultados e 

monitoramento de cada um deles. Prefere-se um modelo consistente e factível a um modelo 

perfeito, porém impraticável. 

 

4.3.3 PROCESSO DE PRIORIZAÇÃO E MONTAGEM DA MATRIZ DE INDICADORES 

 

Após construção das árvores, foi realizada a priorização de determinados indicadores. 

Tais itens são objeto de análises quantitativas, de modo a estabelecer – para cada um deles – 

sua Meta Específica.  Este processo é dado conforme a relevância de cada indicador frente ao 

impacto de seus resultados no resultado geral da companhia, dada a relação de desdobramento 

investigada. Nesta etapa, foi realizado o “encaixe” entre os indicadores propostos e o 

organograma da Alfa Soluções, definindo-se, para cada nível de Direção, Gerência e 

Coordenação (aqui chamados níveis N1, N2 e N3), quais indicadores passam a ser 

considerados para o modelo de governança da companhia no ano de 2020. Recomendou-se 

um número ideal de 5 indicadores para cada instância, de modo que haja foco no que é 

essencial. Nesta etapa, a maior parte das metas ainda não foram definidas (à exceção de 

indicadores com valores eticamente inegociáveis – zero acidentes fatais por exemplo). 

 

 Dada a maturidade gerencial da Alfa Soluções, o processo deu-se de maneira top-down 

(de cima para baixo), com objetivo de evitar discrepâncias entre os indicadores de cada 

Unidade de Operação. Foi realizada reunião entre presidente e corpo de diretores, havendo 

acordo quanto a quais indicadores de desempenho estariam atrelados a cada um deles. Em 

seguida, partindo-se de cada diretoria, gestores propuseram os indicadores das áreas onde 

exercem liderança direta. Tais liderados (que também gerenciavam áreas), recebiam a 

proposição de indicadores realizada por seu gestor – ponderando possíveis alterações após 

acesso às informações das árvores – e realizavam a proposição dos indicadores para seus 

liderados. A iniciativa repetiu-se até o terceiro nível hierárquico (N3). 
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Findadas as discussões, a composição de indicadores de cada área/departamento foi 

adicionada à Matriz de Indicadores, arquivo único onde passam a constar todos indicadores 

que balizarão a apuração de resultados da Alfa Soluções para o ciclo de 2020. Foram 

definidos 51 indicadores priorizados. Para cada um, é definida uma Meta Específica, 

envolvendo cada time diretamente envolvido no seu cálculo, análise e justificativa. 

 

4.3.4 PROPOSIÇÃO DE META ESPECÍFICA 

 

Para prosseguimento do Estudo de Caso, foi escolhido como objeto de análise o 

Indicador Específico priorizado Taxa de Conversão das Propostas Comerciais da UO 

Geração Distribuída encontrado no item 4.5.2, isto é, a taxa de sucesso das negociações da 

unidade responsável por placas solares e painéis fotovoltaicos. Investigou-se a fundo a 

natureza deste indicador para determinação de uma meta justa, porém desafiadora. 

 

Em linhas gerais, a unidade conta com um time de 22 Executivos Comerciais (aqui 

chamados ECs - responsáveis pelo atendimento, prospecção comercial e elaboração de 

propostas referentes a este tipo de solução). Os ECs são capazes de realizar diagnósticos 

quanto à necessidade do cliente (o tipo de placa fotovoltaica e a capacidade energética 

requerida, por exemplo), com conhecimento técnico suficiente para elaborar propostas de 

implementação da solução – consultando o corpo técnico quando necessário.  

 

A proposição da meta do indicador deu-se através de uma análise histórica quanto à 

taxa de sucesso das abordagens comerciais de cada executivo, nos últimos 24 meses. A 

performance média de cada executivo, durante este período, consta na tabela abaixo: 

 

EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 EC6 EC7 EC8 EC9 EC10 EC11 

15% 17% 13% 53% 26% 19% 22% 13% 17% 21% 30% 

           
EC12 EC13 EC14 EC15 EC16 EC17 EC18 EC19 EC20 EC21 EC22 

19% 16% 47% 25% 29% 26% 16% - - - - 
 

Tabela 3 – Taxa de Conversão (%) de cada Executivo Comercial em período de 18 meses 

Fonte: Adaptado do projeto referido 

 

Dentre os 22 Executivos Comerciais, a performance de quatro deles não foi 

considerada para o cálculo da meta. Tratando-se de indivíduos recém contratados, o número 
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de negociações realizadas pelos mesmos era pequeno. Logo, considerar a performance do 

grupo traria certo viés à análise. Ressalta-se que, embora não considerados neste cálculo, estes 

quatro indivíduos também passam a responder por este indicador a partir de 2020. 

 

Analisando a performance de dezoito executivos, tem-se uma Taxa de Conversão 

média de 24%. Visualizou-se uma mediana de 20%, dada distribuição dos dados. Definiu-se 

que a meta seria dada pela melhor performance dentre os executivos de contas, mas sob 

premissa de que outliers não seriam considerados. A detecção de outliers deu-se analisando a 

amplitude interquartílica da distribuição. onde: 

 

𝑄1 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑄𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 = 16,2% 

𝑄3 = 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑄𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 = 27,2% 

𝐴𝐼𝑄 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡í𝑙𝑖𝑐𝑎 = (𝑄3 − 𝑄1) = 11,0% 

 

Considerou-se outlier o elemento maior que (Q3 + 1,5*AIQ) ou menor que (Q1 – 

1,5*AIQ). Após definição destas margens, teve-se que a performance dos executivos EC4 e 

EC14 foi considerada outlier, conforme figura abaixo: 

 

      Figura 15 – Análise quanto à Taxa de Conversão das propostas comerciais da UO Geração Distribuída 

Fonte: Adaptado do projeto referido 

 

Sendo a performance do executivo EC11 a maior da distribuição após tratamento de 

outliers, definiu-se que seu rendimento será a meta esperada para a área. Logo, foi definida 

como meta anual uma Taxa de Conversão comercial de 30% para os Executivos 
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Comerciais dessa unidade. Esperando-se que todos os 22 indivíduos alcancem este patamar 

em suas abordagens comerciais no ano de 2020, foi projetado um incremento de 6% à 

performance atual (na prática, 10% com relação à mediana encontrada). 

 

4.3.5 DEFINIÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 

 

Uma diretriz é composta, invariavelmente, por meta e medida (CAMPOS, 2013). Para 

o indicador analisado no item anterior, coube a definição de quais medidas (iniciativas) 

poderiam contribuir para o alcance dessa nova taxa de conversão comercial. Através de 

reuniões de brainstorming com os próprios Executivos Comerciais, foram levantadas as 

lacunas referentes ao processo comercial da unidade. A discussão franca foi, a todo momento, 

estimulada – não havendo apontamento quanto à pertinência dos pontos levantados. Através 

da técnica dos cinco porquês, investigava-se a motivação de cada impeditivo apontado, de 

modo a  detectar sua causa raiz. Verificou-se que não existia o entendimento formal dos 

motivos mais alegados na recusa de uma proposta comercial – cada executivo descrevia a 

situação à luz do que vivenciava. Não havia nenhum dado do gênero, nem coleta deste tipo de 

feedback. 

 

A falta de flexibilidade no procedimento de elaboração de propostas foi citada por boa 

parte dos executivos. À exceção de casos pontuais, todos projetos vendidos obrigatoriamente 

deveriam contemplar a atuação de (pelo menos) um especialista em soluções de energia solar. 

A atuação obrigatória dos especialistas impactava a precificação do serviço (sua hora custava 

caro), algo relevante nas negociações. Para projetos de menor complexidade, houve o 

consenso de que os profissionais de campo bastariam para atendimento pleno da demanda. 

Não havia flexibilidade para que os Executivos Comerciais propusessem soluções mais 

simples.  

 

Sugeriu-se, então, a reformulação do checklist de precificação das propostas 

comerciais, dando maior autonomia ao Executivo Comercial para diminuir o escopo ofertado, 

de modo a abaixar o preço final da proposta comercial e, por consequência, obter maior êxito 

na conversão.  

 

Para clientes de menor porte, notou-se que não havia procedimento de reativação de 

contato. Cada proposta comercial possuía validade de trinta dias e, após este período, não 
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havia (na maioria dos casos) procura proativa – por parte dos Executivos Comerciais – para 

retomada de conversas.  

 

Levando em conta as reflexões acima, foram elaboradas ações de melhoria, com base 

nas causas priorizadas. O quadro abaixo exemplifica algumas dessas ações. Nota-se que o 

responsável por cada ação (Who – sempre referindo-se a alguém e não a uma área ou 

departamento) e o custo estimado para as ações (How Much) foram retirados por fins de 

confidencialidade.  

 

Causa O quê Onde Data Prevista Como 

(Why) (What) (Where) (When) (How) 

Falta de 

flexibilidade na 

formulação das 

propostas 

comerciais. 

Reformulação do 

checklist de 

precificação das 

propostas comerciais 

de projetos em 

energia solar 

UO 

Geração 

Distribuída 

04/12/2019 

(início) 

A 

07/02/2020 

(fim) 

Sugere-se a adoção das seguintes etapas: 

1. definição dos novos critérios de 

precificação para o checklist; 

2. definição de pesos para cada critério; 

3. realização de testes quanto ao novo 

modelo de proposta comercial; 

4. validação e realização de ajustes conforme 

feedback; 

Ausência de 

Dados quanto à 

motivação das 

recusas de 

propostas 

comerciais. 

Elaboração de 

Pesquisa de 

Satisfação e NPS 

Transacional, a ser 

aplicada àqueles que 

formalizam declício 

a uma proposta. 

UO 

Geração 

Distribuída 

18/11/2019 

(início) 

A 

06/12/2019 

(fim) 

Sugere-se a adoção das seguintes etapas: 

1. definição dos critérios a serem apurados 

nas pesquisas; 

2. elaboração dos formulários; 

3. aplicação da pesquisa em pequena 

amostra de contatos que já declinaram; 

4. validação e ajustes no material. 

Inexistência de 

rotina de 

reativação de 

abordagem 

comercial para 

clientes de 

pequeno porte 

Incorporar à rotina 

dos Executivos 

Comerciais o 

procedimento de 

abordagem para 

reativação de 

contato 

UO 

Geração 

Distribuída 

11/11/2019 

(início) 

A 

23/12/2019 

(fim) 

Sugere-se a adoção das seguintes etapas: 

1. definição das condições para haver 

retomada do contato; 

2. elaboração de planilha de 

acompanhamento das negociações; 

3. treinamento quanto ao uso da planilha. 

4. checagem quanto à adoção do processo, 

por parte de todos os executivos comerciais. 

 

Tabela  4 – Exemplificação de ações de melhoria elaboradas ao longo do projeto 

Fonte: Adaptado do projeto referido 

 

Tal procedimento foi realizado para todos os Indicadores Específicos priorizados após 

construção da Matriz de Indicadores. Foi elaborado um arquivo com Plano de Ação 

consolidado, contendo o conjunto de todas ações de melhoria, seus respectivos responsáveis e 

prazos, de modo a realizar o acompanhamento de sua execução. A execução dessas ações é 

decisiva para o alcance das metas estipuladas, em todos os níveis da Alfa Soluções. 
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4.3.6 VALIDAÇÃO DAS METAS PROPOSTAS 

 

Definidas as metas anuais para todos os indicadores e montado Plano de Ação 

consolidado, a validação das metas definidas ocorreu por meio de um Teste de Suficiência. 

Através da relação encontrada em cada Árvore de Indicadores, foi verificado se as metas de 

indicadores de determinado nível, quando batidas, são suficientes para que a meta do nível 

acima também seja atingida. Resgatando parte do recorte denotado no item 4.3.2 (agora já 

contendo as metas propostas para cada indicador), essa relação pôde ser verificada. 

 

 

            Figura 16 – Representação do Teste de Suficiência das metas propostas 

Fonte: Adaptado do projeto referido 

 

 Nota-se que, a cada nível de desdobramento,  as metas propostas para o nível inferior, 

ao agrupadas, proporcionam resultado suficiente (podendo ser além, mas nunca aquém) para 

que a meta acima seja batida. Verificou-se, para todo o conjunto, que as metas específicas 

formuladas – caso atingidas –  eram capazes de viabilizar o alcance da meta do Indicador 

Global de Lucro Operacional (EBIT).  

 

 Após este procedimento de validação (feito em todas as árvores), cada indivíduo a 

nível de diretoria, gerência ou coordenação recebeu arquivo contendo os indicadores de 

desempenho referentes a sua função e os valores de meta estipulados (tanto em em visão anual 

consolidada quanto em valores escalonados, mês a mês). Chamados cards de metas, o envio 



51 

  

destes arquivos formalizou a definição dos objetivos a serem perseguidos em cada nível da 

companhia. Ao todo, foram estipuladas 328 metas individuais, com base nos 51 indicadores 

priorizados. 

 

4.3.7 SISTEMÁTICA DE CONTROLE E CAPTURA DE RESULTADOS 

 

Para execução das ações de melhoria propostas e acompanhamento mensal de cada 

indicador, foi implementado um modelo de governança unificado. Houve a criação de um 

ambiente online, na Intranet da companhia, com acessos individuais. Neste ambiente, foram 

adicionados todos cards de metas e plano de ação. Para cada colaborador atuante nessa 

governança, foi estipulada uma data limite para inserção dos resultados mensais relativos a 

cada um de seus indicadores. Quanto à política de acesso, cada indivíduo recebia acesso a 

seus indicadores e ações as quais é responsável. Para lideranças, havia acesso aos cards de 

cada indivíduo liderado, seja a nível direto ou em outros níveis abaixo (conforme 

organograma). O acompanhamento de resultados deu-se por uma rotina mensal de controle e 

captura – valendo a partir de janeiro de 2020. O objetivo do controle e captura dos resultados 

é garantir o alcance das metas a partir da execução das ações já planejadas e, no caso de 

eventuais desvios, através da geração de contramedidas suficientes para garantir a não 

reincidência. 

 

A alcunha “controle e captura” é dada de modo a não limitar as discussões à simples 

apuração de resultados (controle), mas à motivação por trás destes desvios (seja positivos ou 

negativos). O escopo de cada reunião deve ser pautado na discussão quanto às implicações 

dos resultados apresentados. Monitora-se o status de execução das ações de melhoria 

estipuladas e o “placar” relativo a cada um dos indicadores. Para resultados aquém da meta 

estipulada, discute-se a adoção de contramedidas que proporcionem a reversão deste cenário 

adverso. Para resultados satisfatórios, discute-se a existência de boas práticas, também 

adotando-se iniciativas de padronização quando possível. O sequenciamento proposto para  as 

reuniões é dado de maneira bottom-up (de baixo para cima). Primeiro, coordenadores (N3) 

reúnem-se com sua respectiva gerência (N2) para debater seus resultados e a adoção de 

contramedidas a nível operacional. Posteriormente, o mesmo procedimento é realizado entre 

gerentes (N2) e diretorias (N1). Por fim, diretorias reúnem-se com o CEO da empresa, de 

modo a disutir os resultados e adotar contramedidas a núvel estratégico. A reunião entre 

diretorias e presidente é registrada através de ata, repassada à holding. 
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Figura 17 – Pauta e Participantes: Reuniões de Controle e Captura de Resultados 

Fonte: Adaptado do projeto referido 

 

Conforme apresentado na figura acima, tem-se que as análises mais minuciosas são 

apresentadas nas primeiras reuniões, de modo a sustentar e embasar a tomada de decisão, feita 

em nível estratégico nas reuniões finais. Sugeriu-se que toda essa sistemática fosse realizada 

até, no máximo, o final da segunda semana de cada mês – tempo hábil para que os dados 

apresentados permaneçam fiéis à realidade e decisões sejam tomadas de maneira ágil. 

 

4.4 APRECIAÇÃO CRÍTICA DA APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

Durante toda execução do projeto, foi verificada a similaridade entre o 

sequenciamento das atividades de implementação do GPD e as etapas do Ciclo PDCA como 

Método de Análise e Solução de Problemas (MASP). Notou-se que o projeto contratado 

contemplou o cumprimento de todas as etapas de planejamento expressas para um ciclo de 

melhoria (sinalizadas na cor cinza). A sistemática de reuniões de governança construída pela 

consultoria, caso adotada à risca, representará o cumprimento das etapas remanescentes: 

execução (do), acompanhamento (check) e contramedidas/padronização (act). A tabela abaixo 

expressa a relação entre os itens apresentados no Estudo de Caso e cada uma das etapas do 

Ciclo PDCA, à luz da definição de Campos (2003): 
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         Figura 18 – Relação entre o ciclo de melhoria proposto por Campos (2003) e as etapas apresentadas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dada a situação apresentada, tem-se, como ponto de vista do autor, que a 

implementação do GPD não garante, por si só, o alcance dos resultados propostos. Definir 

metas, anunciar medidas e estruturar governança são iniciativas que apresentam (e facilitam) o 

caminho a ser percorrido. O fator decisivo para o cumprimento de quaisquer diretrizes é o 

compromisso na execução das ações de melhoria elencadas e da própria rotina do dia a dia. A 

execução garante o cumprimento da estratégia. Sendo toda empresa composta por pessoas, 

o fator humano deve ser considerado como força motriz para o alcance de resultados. 

 

Através da compreensão da nova estrutura Alfa Soluções e seus desafios (itens 4.1 e 

4.2), foi verificado que a implementação do Gerenciamento pelas Diretrizes pôde contribuir 

não apenas para definição de objetivos/metas coerentes, mas também para um processo 

conjunto de reflexão quanto aos papéis e contribuições de cada área nessa nova estrutura.  

 

A discussão quanto aos objetivos estratégicos a se perseguir (item 4.3.1) não 

contemplou apenas objetivos financeiros. Corroborando com as ponderações de Paz et. al. 

(2015) apresentadas em revisão de literatura, a definição dos Indicadores Globais também 

contemplou dimensões como satisfação do cliente, segurança do trabalho e satisfação dos 

colaboradores. Sugere-se, para os próximos ciclos de implementação do GPD, a criação de 

algum Indicador Global que englobe conceitos de inovação – algo como o aprimoramento de 
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alguma solução ou desenvolvimento de novas tecnologias – dado o cenário disruptivo em que 

se está inserido o mercado de soluções em energia.  

 

O desdobramento e posterior priorização de indicadores (itens 4.3.2 e 4.3.3) deram-se 

através de “golpes de faixa marrom”, na definição de Campos (2013). A estratificação foi 

dada conforme relação de causa e efeito (numérica) de cada indicador. Ações de melhoria 

foram estruturadas apenas ao finalizar-se os processos de criação das árvores, priorização de 

indicadores e definição de metas. Muito embora recomenda-se o modelo “faixa branca” na 

primeira implementação de um GPD, a presença de consultoria externa colaborou com a 

estruturação das árvores e análises quantitativas para definição de metas. Deste modo, pôde-se 

adotar um racional mais complexo.  

 

O processo de definição de metas (item 4.3.4) deu-se utilizando análises quantitativas, 

utilizando-se de ferramentas da qualidade como Princípio de Pareto, Histograma e Diagrama 

de Correlação. A assertividade dessas análises variou bastante conforme área ou indicador, 

muito pela confiabilidade dos dados recebidos. Como ponto de melhoria, sugere-se que os 

indivíduos que estarão sujeitos às metas estipuladas tenham maior envolvimento com a 

consultoria durante a elaboração dessas análises, visto que determinados fatores situacionais 

não são expressos por números. A intepretação destes números, por parte do time de 

consultoria, poderia ser facilitada caso este contato fosse estimulado – contribuindo tanto para 

a assertividade das análises quanto para o tempo de sua construção. 

 

Notou-se que o catch ball (processo de negociação de metas) foi realizado antes da 

análise de causas e elaboração de plano de ação. Os valores propostos, bem como o racional 

de cálculo realizado pela consultoria, eram enviados aos respectivos colaboradores e 

lideranças para validação – confirmando-se, assim, as metas. O processo ocorreu de maneira 

organizada. Ainda assim, sugere-se um novo catch ball após a análise de casusas e definição 

das ações de melhoria, visto que apenas após estas etapas é possível confirmar se a 

organização possui conhecimento, recursos e pessoas disponíveis para executar melhorias e 

alcançar as metas propostas. 

 

Ainda nesta seara, verificou-se que as discussões quanto às causas (item 4.3.5) foram 

pautadas em reuniões de brainstorming bem estruturadas. Embora sua importância seja 

defendida por Campos (2013), não houve o uso formal de ferramentas da qualidade como o 
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Diagrama de Ishikawa, Matriz GUT e similares. Ao fim de cada reunião, as ações de melhoria 

eram já formalizadas conforme modelo 5W2H para cada indicador/meta. Compreende-se que 

isso deu-se por conta de limitações no cronograma proposto para o projeto. 

 

Após Teste de Suficiência (item 4.3.6), verificou-se que os cards de metas enviados 

contemplaram, no máximo, cinco indicadores de desempenho para cada indivíduo – em 

acordo com princípios apresentados por Francischini & Francischini (2018). A formalização 

das metas e indicadores deu-se em tempo hábil para o início do ciclo proposto, em janeiro de 

2020. 

 

Quanto à sistemática de controle e captura de resultados (item 4.3.7), notou-se forte 

comprometimento das equipes da Alfa Soluções para o cumprimento da governança proposta. 

Durante o primeiro mês de acompanhamento, o qual houve apoio da consultoria contratada na 

condução das reuniões, verificou-se que os assuntos pautavam-se mais na apresentação e 

discussão de resultados do que na elaboração e validação de contramedidas. Reforçou-se a 

importância de um estudo prévio dos resultados mensais presentes no sistema para que os 

esforços durante reunião fossem concentrados na motivação destes resultados e nas 

contramedidas a se adotar – tornando os encontros mais produtivos. 

 

“Não é crime não alcançar metas. Em uma reunião de acompanhamento de metas 

não se dão desculpas. O que se espera de um gerente que não está conseguindo 

alcançar suas metas é que o mesmo analise outra vez o problema junto com sua 

equipe e entregue, na reunião, um plano complementar. Isto é o que deve ser 

discutido.” (CAMPOS, 2013) 

 

Analisando o Estudo de Caso sob o racional proposto por Cowley & Domb (1997), 

verificou-se que, das 10 etapas propostas para a plena adoção do Gerenciamento pelas 

Diretrizes, 5 delas foram cobertas pelo projeto. Todas elas referiram-se à inserção do GPD do 

modelo de gestão da Alfa Soluções: determinação das situações presente e futura da 

organização, priorização e seleção dos indicadores que representarão o salto de desempenho, 

criação do plano de melhoria e desdobramento dos itens de gerenciamento. 
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As etapas de implementação do plano (execução das ações), revisão do plano, 

estruturação de ações corretivas, revisão anual e reflexão para o próximo ciclo não foram 

verificadas durante a execução do projeto.  

 

4.5 IMPLICAÇÕES DA COVID-19 NO CONTROLE E CAPTURA DE RESULTADOS 

 

A pandemia do novo coronavírus representou uma quebra de paradigma em diversas 

organizações durante o ano de 2020. Diante das recomendações apresentadas pela 

Organização Mundial de Sáude (OMS), a Alfa Soluções optou pela adoção do trabalho 100% 

remoto em toda sua esfera corporativa. Para as atividades de campo, inicialmente suspensas, a 

retomada dos técnicos e especialistas contou com a adoção de protocolos de segurança 

também recomendados pela OMS. A empresa não apresentou fortes dificuldades de adaptação 

ao teletrabalho: antes mesmo da pandemia já havia a realização de reuniões e apresentações 

remotas, visto que a presença dos executivos já era dispersa em todo o país. 

 

O “novo normal” apresentou, entretanto, uma redução considerável no faturamento da 

companhia, havendo enorme impacto na venda de novos projetos. Tal fenômeno é 

compreensível: em cenário de crise, organizações tendem a revisar seus gastos, atendo-se 

àquilo que é estritamente necessário à sua operação (atividade-fim). Ocorre um efeito cascata 

na cadeia produtiva, de modo que economia em alguma despesa (suspensão de algum 

investimento) representa, para o fornecedor deste produto/serviço, queda em seu faturamento. 

Soluções como placas solares, projetos de eficiência energética e automações em energia 

apresentam alto custo de implementação e retorno a longo prazo. Sendo assim, não são vistos 

como investimentos de extrema necessidade em um período de austeridade.  

 

Como contramedida para a diminuição das vendas, foi determinada a adaptação das 

estruturas de projeto ofertadas para um modelo onde o custo de materiais e tecnologias (placas 

e demais dispositivos) fosse completamente abatido na fase inicial, havendo cobrança de 

mensalidades em momento posterior ou possibilidade de aluguel destes bens. A tentativa de 

redução deste alto custo inicial não surtiu o efeito esperado, e a maior parte do faturamento 

obtido deu-se pelos contratos já existentes (em especial clientes de grande porte como 

prefeituras, aeroportos e multinacionais). 
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Tendo uma de suas Metas Globais o Lucro Líquido (EBIT),  a Alfa Soluções adotou 

contramedidas em sua alavanca de despesas, de modo a compensar – mesmo que parcialmente 

– a queda em seu faturamento. Essa relação é reforçada na Árvore de Indicadores representada 

neste Estudo de Caso. 

 

De maneira geral, a crise do coronavírus denotou ainda mais importância aos rituais de 

controle e captura: tais diretrizes partiram através dessas reuniões de acompanhamento. De 

março em diante, houve forte desconexão quanto a boa parte das metas estipuladas e a 

realidade dos resultados. As metas estipuladas para atividades de venda, em especial, 

tornaram-se completamente infactíveis. Por via de regra, na definição de Campos (2013), os 

valores definidos para metas anuais são “cunhados em pedra”, havendo mudança apenas em 

casos extremos. A presente pandemia foi tratada como caso extremo e, por conta disso, foi 

proposta revisão das metas anuais para o ano de 2020, alterando-se os valores de meta 

estipulados a partir do mês de junho.  

 

A alteração deu-se pela determinação de metas mais brandas para indicadores 

referentes ao processo de venda, e por metas mais rígidas quanto a despesas operacionais 

(culminando em contramedidas como, por exemplo, a suspensão de despesas com viagens e 

hoteis). Quanto aos indicadores de acidentabilidade, satisfação do cliente e satisfação do 

colaborador, não houve mudança nos valores estipulados. Verificou-se, inclusive, que a 

adoção do teletrabalho proporcionou sensível aumento nas notas da pesquisa-termômetro, 

representando maior satisfação dos colaboradores. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalhou buscou atender a um objetivo geral e quatro objetivos específicos. 

Quanto ao objetivo geral, foi atendido, por meio de Estudo de Caso baseado em projeto de 

consultoria, o propósito de analisar o processo de implementação do Gerenciamento pelas 

Diretrizes (GPD) a uma companhia de grande porte. 

 

Quanto aos objetivos específicos, verificou-se que a motivação da empresa Alfa 

Soluções para adoção do GPD deu-se pela necessidade de alinhamento de objetivos e maior 

sinergia em sua nova estrutura – que sofreu modificações profundas para se adequar a uma 

nova estratégia de mercado. O vínculo entre estratégia e operação foi expresso através do 

desdobramento de indicadores, com contribuição notável para o entendimento, em diversos 

níveis, das diretrizes adotadas pela companhia.  

 

A definição de metas para os indicadores foi pautada por análises quantitativas. Tal 

processo pôde ser ilustrado através do cálculo apresentado para o indicador “Taxa de 

Conversão Comercial”, retratado no Estudo de Caso. A aderência das atividades executadas 

na empresa Alfa Soluções, frente aos conceitos descritos em literatura, foi discutida em 

apreciação crítica. Embora inconsistências pontuais tenham sido detectadas, verificou-se que a 

implementação do GPD seguiu de maneira fiel o sequenciamento de atividades de um Ciclo 

PDCA para melhorias, à luz da definição de Campos (2013).  

 

Respondendo às questões da pesquisa, o Estudo de Caso trouxe a lição de que a 

implementação do Gerenciamento pelas Diretrizes, por si só, não garante o alcance dos 

resultados. O atingimento das metas propostas é pautado na execução das ações de melhoria e 

das atividades de rotina do dia a dia. Este é o maior desafio encontrado pela Alfa Soluções: 

executar, com disciplina, as ações propostas e todos rituais de governança para que metas 

sejam batidas – diante de dificuldades que surgiram em um 2020 completamente atípico 

(justamente seu primeiro ano de adoção da metodologia). A interferência dos desdobramentos 

da COVID-19 nas atividades da empresa contribuiu para que o estudo realizado contemplasse 

uma situação inédita frente às aplicações recentes do GPD presentes na literatura. 
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Compreende-se, por fim, que o Gerenciamento pelas Diretrizes consiste em uma 

abordagem efetiva para o alcance dos objetivos estratégicos, trazendo sua contribuição ao 

modelo de gestão de uma companhia. Quando são estabelecidas metas anuais para indicadores 

comprovadamente relacionados à estratégia, ganha-se sinergia e alinhamento de esforços de 

todas a partes (departamentos) deste “sistema” que é uma empresa, conforme definição de 

Prado (2016).  

 

Para trabalhos futuros, sugere-se a realização de Estudo de Caso capaz de cobrir todas 

as etapas de implementação da metodologia GPD, representando a contribuição das reflexões 

de um ciclo anual executado para a construção de um novo ciclo. Sugere-se, também, estudos 

quanto à adoção do GPD para desdobramento de objetivos estratégicos em organizações de 

cunho digital – verificando-se possíveis vantagens e/ou desvantagens frente a metodologias 

comuns ao meio, como OKRs (Objectives and Key Results) ou lean startup management. 
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