
As cadeiras 
do seu negócio 

estão definidas de 
forma eficaz?

Qualquer tipo de 
organização coletiva 
é, na verdade, um 
grupo de pessoas que 
trabalham juntas, 
compartilhando os 
mesmos objetivos, 
desafios e conquistas

Independente da fina-
lidade do grupo, seja 
ela financeira, social 

ou altruísta, o progresso 
das atividades conjuntas, 
somente, será possível se 
as pessoas trabalharem 
organizadas, executando 
estratégias planejadas e 
alinhadas com os mesmos 
objetivos. Nos negócios, 
acontece a mesma coisa: 
o crescimento/desenvol-
vimento da empresa, so-
mente, será possível se as 
pessoas que ali trabalham, 
exercerem as suas ativida-
des de forma coordenada 
e planejada. 

Assim, ao estruturar 
qualquer empresa, li-
damos com a gestão do 
negócio através da gestão 
de pessoas, e o desenvol-
vimento das pessoas, gera 
a evolução do negócio. Por 
isso, focar nessa dinâmica 
se torna essencial, consi-
derando o papel da gestão 
no negócio e as suas possi-
bilidades de melhorias na 
empresa. Vamos conside-
rar os termos “pessoas” e 
“cadeiras”, ou seja, deve 
haver um “papel” para 
cada pessoa na empresa. 

Quando me refiro à 
cadeira, quero dizer o 
cargo, a posição que a 
pessoa ocupa ou vai ocupar 
naquela estrutura hierár-
quica e suas respectivas 
atividades. Na situação 
do sócio e o do gestor do 
negócio, por exemplo, há 
de se definir muito bem os 
papéis (cadeiras) a serem 
desempenhados por cada 
um. Um erro muito comum 
nas empresas é justamente 
a falta de clareza nessa 
definição: o sócio deve 
atuar no nível estratégico, 
identificando oportunida-
des para desenvolver as 
propostas de valor do seu 
negócio através dos pro-
dutos/serviços que oferece 
no mercado alvo. 

Ainda, estabelecer o 
rumo da companhia, de 
acordo com o modelo 
do negócio, que entrega 
a estratégia de valor. O 
gestor deve assegurar que 
a estratégia definida se 
torne realidade, aconte-
ça, ou seja, implementar 
/aprimorar o modelo que 
entrega a estratégia de 
valor. Assim, o trabalho de 
estruturação da empresa 
deve ser composto, basica-
mente, por três dinâmicas 
de atuação, interdepen-
dentes e alinhadas com o 
planejamento estratégico 
do negócio: 

1. A estratégia que vis-
lumbra uma oportunidade 
no mercado, 2. O modelo 
do negócio que “entrega 
este valor” e 3. A estru-
tura de gestão (gestores 
+ equipes) que executam  
desenvolvem o modelo 

do negócio. A gestão 
está estruturada no tripé: 
definição da dinâmica de 
trabalho - processos, ações 
e rotinas daquele negócio; 
descrição das funções e 
responsabilidades do ocu-
pante de cada cadeira, ou 
seja, quem faz o que em 
cada ações/rotinas e os 
controles/métricas sobre 
as atividades definidas 
para checar o quanto e 
como elas estão aconte-
cendo, ou seja, a base dos 
resultados do negócio. 

A dinâmica da gestão 
do negócio: está em cada 
gestor realizar o desenvol-
vimento de cada pessoa, 
segundo a “cadeira” que 
está ocupando, ou seja, a 
“cadeira” viabiliza o pla-
no de desenvolvimento 
individual (a antiga “car-
reira”), ou seja, conforme 
a pessoa desenvolver-se 
em uma cadeira, poderão 
ocorrer oportunidades/
novos ciclos de desen-
volvimento para a pessoa 
e, consequentemente, 
o desenvolvimento da 
empresa, uma vez que so-
mam-se todas as pessoas 
e cadeiras nesta dinâmica 
da empresa.

Quando abordamos o 
desenvolvimento das pes-
soas & cadeiras, existem 
três aspectos já bastante 
conhecidos que são o 
conhecimento (teoria), 
a habilidade (prática) e 
a atitude (vontade), me-
todologia consolidada e 
amplamente conhecida 
como “CHA”. A identifica-
ção, motivação e promoção 
pelo gestor, das forças a 
serem maximizadas e dos 
desafios a serem trabalha-
dos nas características téc-
nicas e comportamentais 
do colaborador, possibilita 
que o colaborador busque 
a evolução de seu desen-
volvimento.  

A terceira dinâmica é jus-
tamente o momento para 
mesclar as necessidades 
do negócio com as caracte-
rísticas das pessoas. Atuar 
nesse mix, representa o 
papel do gestor eficaz e 
deve ser desenvolvido 
diariamente pelo mesmo, 
com o acompanhamen-
to direto popularmente 
conhecido como “ombro 
a ombro”, atuando no de-
senvolvimento em “Y” com 
a respectiva motiva+ação 
da pessoa.

A dinâmica das pessoas, 
estudada acima, propõe 
uma receita perfeitamente 
aplicável, testada em qual-
quer tipo de negócio, com 
variáveis conhecidas que, 
seguidas passo a passo, 
podem levar o seu negócio 
a obter excelentes resul-
tados e um crescimento 
orgânico exponencial. 
Ao desenvolver seus ne-
gócios, empresários, em-
preendedores e gestores, 
de qualquer área, devem 
entender a importância 
e garantir que pessoas 
mais adequadas ocupem 
as cadeiras de suas orga-
nizações.

(*) - É sócio da Auddas 
(https://auddas.com/).
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Nada supera o poder de um planejamento com os pés no chão, 
dentro daquilo que está ao seu alcance.

As consequências são inúmeras, 
principalmente para a econo-
mia. Para se preparar para o 

pós-crise, Uranio Bonoldi, profissional 
com mais de 30 anos de experiência 
no mundo corporativo, defende que o 
empresário deve fazer quatro pergun-
tas a si mesmo. 

“Pode ser complicado tentar planejar 
algo quando você não sabe bem se a 
empresa terá condições de cumprir, 
nem quando isso tudo será possível. 
Ainda assim, nada supera o poder de 
um planejamento com os pés no chão, 
dentro daquilo que está ao seu alcance”, 
argumenta o especialista. 
 1) Seus colaboradores estão 

familiarizados com a Missão, 
Visão e Valores da empresa? 
- Este momento da volta ao tra-
balho em cenário pós-pandemia 
é excelente para retomar e for-
talecer os valores da empresa, 
seus pilares de sustentação e 
relembrar a missão e visão da 
organização. Esse é o ponto de 
partida para dar o sentido, for-
talecer o propósito da empresa 
e debater os próximos passos. 
Discuta cada ponto e mostre o 
sentido de cada valor e pilares 
que norteiam os rumos da em-
presa. 

 2) Você tem um plano de ação 
para momentos de crise? - Se 
tiver, parabéns! Siga seu plano! 
Mas se a resposta for não, essa é 
a primeira coisa que você precisa 
fazer... pensar em um plano de 
ação para momentos de crise. E 
umas das coisas mais importan-
tes para incluir nesse plano é o 
que fazer para recuperar o tempo 
perdido em termos dos projetos 
que ficaram parados, lançamen-
tos de produtos, clientes cujo 
atendimento foi suspenso até a 

É o que aponta o estudo “Virando 
a Página 2020-2021: qual o novo 
capítulo do consumidor brasileiro?”, 
realizada pelo C.Lab, o laboratório de 
pesquisas in house da Nestlé, entre 5 
e 11 de novembro, com 700 pessoas 
em todas as regiões do País. Entre 
os respondentes, 80% vão celebrar 
o Ano Novo com menos pessoas, e 
65% responderam que estarão na 
noite de réveillon em casa, para evitar 
aglomerações, enquanto 68% dizem 
que não pretendem viajar. 

As resoluções de fim de ano e os de-
sejos para 2021 refletem as privações 
de 2020. No top 5 dos sonhos para o 
novo período, lidera o convívio social, 
citado por 36% dos entrevistados; 
segurança financeira, alimentação 
e bem-estar empatam em segundo 
lugar, com 24% de citações; 10% 
desejam realização pessoal e 6% 
mencionam questões de autoestima 
e reconhecimento. No geral, 57% 
mudaram seus pedidos em relação a 
2020, quando os maiores sonhos eram 
saúde, emprego, paz, viajar, comprar 
casa, comprar carro, ter prosperidade 
e sucesso. 

Agora, é diferente: esse 2020 atípico 
mudou a forma de fazer os desejos de 
virada de ano, passando do genérico 
à necessidade concreta. Se antes o 
pedido era saúde, agora os entre-
vistados desejam a vacina ou a cura 
para a Covid e o fim da pandemia. Ter 
paz virou que a vida volte ao normal 
e que a situação melhore. Sucesso é 
melhorar a situação financeira. E no 
mês do pagamento do 13º. salário, o 
lado racional fala mais alto quando a 
pergunta é para onde vai esse recurso 
de fim de ano: 36% afirmam que vão 
guardar para uma emergência ou in-

A maioria  celebra o Ano Novo 
com menos pessoas.
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Perguntas que os empresários 
precisam se fazer 

no planejamento do pós-crise
O ano de 2020 pode ser considerado um dos mais complexos deste século. Estamos passando por 
uma crise sanitária rara na história da humanidade

volta da quarentena e por aí vai. 
  Além disso, é importante recupe-

rar os prejuízos provenientes da 
crise. Olhando com todo cuidado 
para o fluxo de caixa, preservação 
dos resultados da empresa com 
base em uma recuperação pla-
nejada que deve ser monitorada 
e ajustada dia a dia com todo 
cuidado e atenção. 

 3) Você conhece as lacunas da 
sua empresa? - Sempre tem 
algo que precisa ser melho-
rado, e talvez alguma dessas 
lacunas seja exatamente o que 
você precisa mudar agora para 
lidar melhor com os próximos 
desafios. O reconhecimento das 
lacunas pode te trazer o que 
fazer no plano tático, - no curto 
prazo e, o melhor momento para 
fazer o tático, que geralmente 
não exige muitos recursos, é 
no momento em que a empre-
sa está se preparando para a 
retomada mais consistente dos 
negócios. 

 4) Você está preparado para 
perder ou ter menor rentabi-

lidade no seu negócio? - Talvez 
você perca colaboradores, for-
necedores, talvez perca clien-
tes, - participação de mercado 
e uns cem números de perdas. 
E é preciso estar preparado, 
porque, se isso acontecer, você 
estará pronto e terá força para 
não desistir e seguir com o que 
estiver disponível ao seu alcan-
ce e com o que faz parte da sua 
realidade. Depois, com seu plano 
de ação bem desenhado e bem 
monitorado, será mais fácil você 
se reconstruir. 

Essas são apenas algumas perguntas 
que empresários pequenos, médios e 
grandes devem se fazer para ter um 
negócio mais saudável para o pós-crise. 
Porém, cada empresa tem uma realida-
de e dinâmicas diferentes e, portanto, 
é necessário adequar o planejamento 
para o cenário em que a empresa em 
questão está inserida. 

(*) - Professor para turmas de MBA na Fundação 
Dom Cabral, é palestrante e escritor e especialista 

em tomada de decisão, carreira e negócios 
(www.uraniobonoldi.com.br).

O brasileiro vai abrir mão da tradição 
em prol da segurança

mostra que alguns hábitos foram 
acelerados e vão permanecer. Entre 
os que ganharam força na pandemia 
e vão perdurar no ano que vem estão 
compras de mercado online (78% 
pretendem continuar utilizando esse 
meio, sendo que 17% não tinham 
esse hábito antes da pandemia), o 
modelo de home office (72% querem 
manter a flexibilidade de trabalho) e 
a prática de atividades físicas (89% 
citam a continuidade do hábito no 
pós-pandemia). 

Além disso, o isolamento social 
estimulou dois principais hábitos 
quando o assunto é alimentação, como 
cozinhar em casa e pedir delivery 
de comida - 93% dos entrevistados 
pretendem continuar com o primeiro, 
enquanto 83% seguirão solicitando 
entrega de comida. As boas intenções 
seguem com 94% dos entrevistados 
assegurando que vão manter a preo-
cupação com a alimentação, enquanto 
66% pretendem adotar uma alimenta-
ção mais prazerosa e 42% continuar 
consumindo alimentos e bebidas que 
fortalecem a saúde e a imunidade. 

Enquanto 63% das pessoas entre-
vistadas disseram que já estão saindo 
de casa - com 53% delas tomando os 
cuidados necessários -, 37% seguem 
isolados ou saindo somente quando é 
inevitável. A visão de futuro anda bem 
dividida: ao passo que 34% esperam 
voltar à normalidade em um ano e 
meio ou mais, 31% apostam que isso 
ocorrerá em seis meses - 24%, em até 
um ano. Mas o otimismo do brasileiro 
dá sinais, pois 65% acreditam que a 
situação financeira vai melhorar em 
2021, ao passo que 19% acham que 
vai ficar igual a 2020 (Fonte FSB 
Comunicação).

vestir, enquanto 33% vão pagar contas 
e quitar dívidas. A maior preocupação 
é organizar a vida financeira. 

A pandemia e o isolamento social 
tiveram impacto no bolso do brasileiro, 
mas a pesquisa mostra que a retomada 
de atividades trouxe também um alívio 
para a renda dos brasileiros. Se em 
novembro 49% disseram que tiveram 
diminuição da renda familiar em função 
da pandemia, em junho esse percentual 
era de 58%. Os principais fatores são 
reabertura de comércio e serviços, 
retorno de contratos suspensos e re-
muneração integral e um novo fôlego 
para atividades informais. Para quem 
ainda se diz impactado financeiramen-
te, lidera a questão do desemprego 
(36% das citações), perda de renda 
de trabalho informal (35%) e redução 
salarial (31%). 

O saldo do ano para o consumidor 


