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Gestão Estratégica 

1 

A gestão do cotidiano e os desafios 

gerenciais. 

É frequente ouvir que resultados não foram 

atingidos porque “não temos uma equipe 

de primeira linha”... Que uma das maiores 

dificuldades é “encontrar pessoal 

competente e bem formado”...  

Pessoalmente, não posso julgar essas 

afirmações como falsas ou erradas, mas 

me pergunto sempre, quando não foi 

assim? Pelo menos, nas últimas décadas. 

Em que medida responder dessa forma, 

não é uma fuga da realidade, ou o 

desconhecimento de nossa 

responsabilidade?  

Como administradores, gestores, diretores, 

profissionais que coordenam equipes, 

desde o momento que aceitamos essa 

responsabilidade, devemos realizar os 

resultados com as equipes de que 

dispomos. 

Como fazer para que cada um de nossos 

colaboradores diretos possa potencializar 

seus conhecimentos, habilidades e 

contribuir para o desempenho de toda a 

equipe? Como fazer para que as pessoas 

chave, os “craques”, os melhores, possam 

ainda crescer e fazer com que os outros 

membros cresçam? 

Como fazer para que o ambiente de 

trabalho propicie as pessoas se colocar 

objetivos superiores, muitas vezes 

dolorosos, para mudar hábitos, os fazer 

sair das áreas de conforto, e na 

configuração atual, ter uma equipe de real 

alto desempenho? E de forma duradoura... 

Evidente que sempre deveremos buscar os 

melhores potenciais, as melhores 

formações, independente de escola, mas 

também, permitir que os potenciais atuais 

se desenvolvam. Acompanhar a cada um 

deles e também, simultaneamente, a 

equipe, o coletivo.  

Responder a estas exigências implica em 

uma grande dedicação do gestor, do 

administrador de pessoas, e pode ser 

trabalhado no micromundo de uma área ou 

setor, mas quando estas são exigências 

discutidas como ambiente da organização, 

quando formam parte de uma cultura 

organizacional, pode-se dizer que estas 

respostas são consequência de uma 

deliberação ética da empresa, e não 

somente de um esforço pessoal.  

Nenhum desempenho excepcional é 

exportável ou importável, como aplicação 

de uma receita, sempre é fruto do esforço 

de combinar o individual e o coletivo, os 

que estão “acima” do padrão – em um 

momento determinado – com os que estão 

“no” padrão 
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