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Para definir os próximos passos de sua empresa, você contratou consultorias especializadas, 
fez reuniões com os demais diretores e investiu uma boa parcela do orçamento no plano 
estratégico corporativo. Na hora de colocar em prática, porém, tudo sai diferente. Por quê? 

“As empresas não sabem como aplicar estratégias no dia a dia”, avalia Fanny Schwarz, 
diretora-geral da consultoria Symnetics, durante evento sobre o assunto promovido pela 
consultoria em São Paulo nos dias 02 e 03 de setembro. Segundo Fanny, há três fatores 
críticos que determinam o sucesso (ou não) de um plano estratégico. 

O primeiro deles é a comunicação, necessária para que a ideia chegue a todas as camadas 
envolvidas – desde o porteiro até o presidente da empresa. Depois, a criação de metas e 
planos de ação, baseados no patamar atual da empresa e o que ela anseia para dali 10 ou 20 
anos, por exemplo. Essa é a visão de futuro a longo prazo. O terceiro ponto é alinhar toda a 
organização em torno dessa visão/objetivo comum. Foi o que precisou fazer Artur Grynbaum, 
presidente de O Boticário. 

 

 

 

Essência 

A indústria de cosméticos foi fundada em 1979 e, após duas décadas de existência, fez sua 
mudança estratégica mais radical. Com a economia brasileira estável, a empresa resolveu 
alçar novos voos, dessa vez para fora do País. Em contrapartida, aumentava a concorrência 
interna com o interesse de players internacionais. 

A intenção não era apagar tudo o que fora conquistado até então, mas preparar a empresa 
para os anos seguintes. As principais mudanças aconteceram nos pontos-de-venda. Um dos 
desafios foi convencer os franqueados - satisfeitos com os resultados obtidos até então -, que 
não são poucos. São quase mil franquias e 2,6 mil lojas em mais de 1,5 mil cidades do Brasil. 

 

A música que toca em uma loja em São José dos Pinhais (PR), ao lado da fábrica d’O Boticário, 
ou em Fortaleza é a mesma. Tudo é controlado por uma central via satélite. Além disso, o 
balcão – típico de farmácias – foi eliminado e os produtos ficam ao alcance dos clientes.  



O logotipo ficou mais leve. E, em suas campanhas publicitárias, Artur resolveu assumir que o 
negócio dele é beleza externa – algo que, segundo ele, as demais empresas têm medo de 
dizer por serem politicamente corretas. As medidas deram resultado. O faturamento d’O 
Boticário em 2008 foi de R$ 1,04 bilhão somente na parte industrial. As lojas tiveram receita 
de R$ 2,8 bilhões. 

Infalíveis? 

Boas notícias à parte, a pergunta que fica é: as estratégias estão imunes a fatores externos, 
como a crise econômica? Fanny explica que o que deve permanecer é a visão de futuro da 
empresa, onde ela quer chegar. As metas devem ser definidas e avaliadas anualmente. É o 
cruzamento entre longo e curto prazos. 

N’O Boticário, Grynbaum se viu diante desse impasse com a crise econômica. “Eu não tirei 
totalmente o pé do acelerador, apenas levantei um pouquinho”, ressalta Grynbaum. A 
produção foi reduzida, mas logo em seguida retomada por conta dos bons números do setor. 

Apesar de saber onde quer estar em 2028, algumas metas estabelecidas por Grynbaum são 
estipuladas para um período de cinco anos e, a cada dois anos, são avaliadas. Mesmo assim, 
diante de algum problema crítico, ele para tudo e chama a equipe para tentar resolver. 

Energia 

Definir estratégias é fundamental para qualquer empresa. O dono da venda da esquina tem 
uma ideia de onde quer chegar e como vai fazer para atingir seus objetivos. O que dizer, 
então, da maior empresa do País? 

No ano passado, a Petrobras definiu um plano de negócios para gerenciar seus contratos. 
Entre 2009 e 2013, a empresa deve investir R$ 174,4 bilhões. De acordo com Celso Lucchesi, 
diretor-gerente de estratégias e desempenho da petrolífera, a alta taxa do petróleo e sua 
queda posterior motivada pela crise econômica mundial forçaram alterações no plano de 
trabalho. 

Com a descoberta das reservas na camada pré-sal e as mudanças no marco regulatório 
anunciadas pelo governo (que determina a criação de uma nova estatal para gerir a receita 
com petróleo) e a prioridade de exploração dada à Petrobras, o plano pode sofrer novas 
alterações. O marco regulatório depende de aprovação do Congresso para entrar em vigor, 
mas Lucchesi trabalha com dezembro para o assunto ser tratado na Petrobras. 
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