
Planejamento de longo prazo é algo que vi-
rou quase uma lenda nas empresas. Pode
até existir, mas a maior parte dos profissio-

nais nunca viu. Estão tão mergulhados no coti-
diano que mal têm tempo para se preocupar com
o dia de amanhã, que dirá com alguns anos à fren-
te, Esse quadro tem levado muitas corporações
a temer pela própria sobrevivência, já que qual-
quer negócio depende essencialmente da capa-
cidade de inovação. Sabe qual foi a saída encon-
trada por algumas delas? Destacar representan-
tes de seus melhores quadros para a tarefa de in-
vestigar como será o mercado em um horizonte
de cinco anos e preparar os colegas para as mu-
danças que se anunciam a partir dessa investiga-
ção. Com isso, surge um novo modelo, em subs-
tituição àquele em que todos compartilhavam a
responsabilidade de consultar a bola de cristal
em meio à correria do dia-a-dia: enquanto uma
equipe se dedica a tocar a empresa, outra pensa
apenas no futuro. "É uma alternativa sensata, já
que toda a estrutura de controle das organiza-
ções está voltada ao curto prazo e quem está fo-
cado na gestão do negócio não consegue separar
uma parte consistente de seu tempo para o pla-

nejamento", diz a professora Rosiléia Milagres,
especialista em estratégia e inovação da Funda-
ção Dom Cabral, em Belo Horizonte.

Os cargos ocupados pelos visionários corpo-
rativos costumam ter nomes genéricos, como
"planejamento estratégico" e "desenvolvimento
de novos negócios". Mas a denominação pode ser
mais explícita, como no caso da MRS Logística,
concessionária sediada no Rio de Janeiro que ope-
ra a malha da Rede Ferroviária Federal da região
Sudeste. "Gerente de planejamento a longo pra-
zo" é o que está escrito no crachá do economis-
ta mineiro Joaquim Vianna, de 40 anos, pós-gra-
duado em gestão de negócios. "A orientação da
empresa vem mudando gradualmente de pro-
dução para estratégia, o que significa ter objeti-
vos claros e indicadores mensuráveis", diz o ge-
rente, desde 2002 no cargo. Uma das ações de
Joaquim foi criar um Escritório Estratégico de
Projetos, conhecido pela sigla em inglês PMO,
que aproxima o planejamento de longo prazo da
alta gestão, fornecendo informações que servem
de apoio à tomada de decisões. Adepto da neu-
róbica — um conjunto de exercícios para esti-
mular a criatividade, como criar frases com uma





série de palavras sorteadas —, Joaquim instalou
o hábito de reuniões semanais com seus sete su-
bordinados, nas quais a pauta é, simplesmente,
o futuro. "Fazemos um brainstorm e a partir daí
aprofundamos a investigação do que parece mais
interessante e pertinente." A missão da equipe é
pressentir mudanças de cenário significativas o
suficiente para, por exemplo, levar a companhia
a apostar em um projeto ou desistir dele.

Nem sempre esse tipo de discussão é compreen-
dido pelos colegas dedicados à batalha diária pe-
lo ganha-pão da empresa. Em um mercado que
exige decisões sempre urgentes, ser escalado pa-
ra cuidar do planejamento de longo prazo ain-
da pode ser visto como sinal de desprestígio, mes-
mo quando esse trabalho influencia decisões en-
volvendo cifras milionárias, como no caso da
MRS. "Cheguei a ser chamado de 'filósofo' por
um diretor, como se o meu trabalho não tivesse
ligação prática com o negócio da empresa", lem-
bra Joaquim, que dedica a maior parte do expe-
diente, de cerca de 12 horas diárias, a se informar
sobre tendências e planejar o futuro. O restante
do dia é consumido pelas reuniões com outros
executivos da empresa e a gestão da equipe. Ele
busca informações em diversas fontes: de livros

e artigos científicos à própria rede de contatos,
que inclui profissionais de várias especialidades.
Participa, ainda, de seminários e fóruns sobre es-
tratégia e gestão de projetos e se espelha nos en-
sinamentos de gurus como Oscar Motomura, da
consultoria Amana-Key, com sede em São Pau-
lo, e na trajetória de empreendedores como Jor-
ge Gerdau e Antônio Ermírio de Moraes.

Na Masa da Amazônia, eleita a empresa núme-
ro l no Guia EXAME-VOCÊ S/A ~ As Melhores
Empresas para Você Trabalhar, a função é exerci-
da pelo gerente de desenvolvimento de negócios
estratégicos, o paraense radicado em Manaus Os-
eas Cruz Martins, de 41 anos, engenheiro eletrô-
nico com pós-graduação em engenharia da pro-
dução e MBA em gestão de projetos. Um exem-
plo de sua atuação foi ter vislumbrado, em 2001,
a consolidação no mercado das telas de plasma
e LCD, que viria a reduzir em 60% a quantidade
de plástico utilizada na fabricação de televisores
e prejudicaria sensivelmente o principal negócio
da empresa, injeção plástica. Foi a partir dessa
constatação que a Masa se mobilizou para bus-
car alternativas, atitude que levou à associação
com o grupo multinacional Flextronics. Para ob-
ter informações sobre a evolução da tecnologia,
Oseas recorreu aos fabricantes de televisores,
aproveitando as boas relações que mantinha não
apenas por ter trabalhado em empresas do setor,
mas pelos contatos estabelecidos em ferras na-
cionais e internacionais, das quais participa com
freqüência. "Penso no futuro em tempo integral,
mas é claro que não posso deixar de estar aten-
to ao que acontece hoje, já que qualquer plano
depende dos fatos do presente."

Boa parte dos profissionais que se dedicam ao
planejamento de longo prazo tem uma origem
em comum: a gestão de projetos. Mas os atribu-
tos exigidos vão muito além da experiência acu-
mulada nessa área específica. "É preciso enten-
der de estratégia e ter bom desempenho em ges-
tão de parcerias, já que as empresas estão deixan-
do de inovar sozinhas", destaca a professora Ro-
siléia Milagres, da Fundação Dom Cabral. A ha-
bilidade de encontrar e cultivar boas fontes de
informação também é essencial, já que antecipar
o futuro não significa ter um clique genial, mas,
sim, cruzar o máximo de dados e fazer as con-



clusões circularem na empresa. "Às vezes, é até
bom que o profissional não seja um especialista
no setor de atuação da companhia, porque ele
fará as perguntas básicas e poderá ter uma visão
diferente de aspectos até então tidos como ver-
dades absolutas", diz Rosiléia.

Entre as características comportamentais, os
consultores afirmam que o profissional especia-
lizado em longo prazo precisa ter facilidade pa-
ra se relacionar — já que fatalmente se tornará
um elo entre os setores da empresa —, ser orga-
nizado para lidar com uma agenda complexa e
enfrentar com desenvoltura as inevitáveis adver-
sidades do cargo, como a incompreensão dos co-
legas. "Capacidade de negociação e de comuni-
cação são atributos-chave", afirma Américo Pin-
to, diretor do Project Management Instítute (PMI)
no Rio de Janeiro, organização especializada em
desenvolvimento de práticas de gerenciamento
de projetos, com 250 000 profissionais afiliados
em mais de 60 países e 14 escritórios no Brasil.

De acordo com um estudo do PMI realizado
no ano passado, o interesse das empresas brasi-

leiras em desenvolver áreas específicas para cui-
dar do planejamento de longo prazo cresce rapi-
damente. Das 80 companhias pesquisadas, ape-
nas 7 (9% delas) não têm planos de criação de
um escritório de projetos — no ano anterior es-
se percentual era de 27%. Mas a maioria delas
ainda não tem um compromisso consistente com
o planejamento antecipado, principalmente no
setor de tecnologia da informação. A mesma pes-
quisa revelou que a faixa salarial mais comum
para gerentes de projetos é a que vai de 5 000 a
7 000 reais — somente 10% dos profissionais
que ocupam esse cargo recebem acima de 10 000
reais por mês. A área que paga melhor é a de pe-
tróleo, gás e energia: aqui, quatro em cada dez
gerentes de projeto ganham mais de 10 000 reais
mensais. A valorização dos profissionais nesse
segmento deve-se à tradicional lei de oferta e
procura, como explica Américo Pinto: "Esse se-
tor exige profissionais com experiência em pro-
jetos complexos e de grande porte (acima de
100 milhões de dólares), o que, definitivamen-
te, não é fácil de encontrar no mercado".
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