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EXECUÇÃO – A CHAVE PARA O SUCESSO 
NA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE

Um dos maiores desafios vividos pela alta administração de 
qualquer organização, principalmente as de base industrial, 
como a dos produtores de papel e celulose, é o persistente 

descompasso entre estratégia e execução. 
Frequentemente as companhias investem tempo e dinheiro em ela-

borados processos de concepção de uma identidade organizacional 
única, objetivos e metas de longo prazo e robustas estratégias para 
levá-las à elite das empresas que atingem elevados e sustentados pa-
tamares de performance. 

Para a grande frustração de líderes empresariais e acionistas, 
entretanto, essas iniciativas não conseguem entregar os resultados 
prometidos, pois falham ao promover as mudanças pretendidas na 
velocidade e na profundidade necessárias para enfrentar os desafios 
identificados. 

Vale perguntar, então, por que, a despeito da robustez dos pro-
cessos de planejamento estratégico, tais descompassos continuam a 
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ocorrer? Talvez a mais importante constatação sobre o problema seja 
o fato de que as estratégias (que podem ser agrupadas em objetivos, 
ações e políticas) não são devidamente desdobradas por meio de toda 
a organização e seus processos, a fim de alinhar completamente to-
dos os esforços da equipe aos objetivos de longo prazo da empresa. 
Dessa maneira, iniciativas desconectadas das prioridades maiores e, 
muitas vezes, até mesmo conflitantes, passam a coexistir e consumir 
os limitados recursos existentes. 

Felizmente existe uma abordagem estruturada, denominada Geren-
ciamento pelas Diretrizes (GPD), com a função justamente de garantir 
que os objetivos estratégicos da organização sejam transformados 
em metas claras para todas as pessoas, que passam a contribuir por 
meio de ações concretas para o resultado global e, consequentemen-
te, para a execução plena da estratégia. 

Como funciona o GPD e quais são os passos para sua efeti-
va implantação na organização? O GPD pode ser organizado de 

maneira simplificada nas etapas citadas 
a seguir.

Na primeira fase é necessário identifi-
car os objetivos estratégicos e estabele-
cer metas anuais para os indicadores de 
desempenho globais da empresa – por 
exemplo, o valor do EBITDA que irá satis-
fazer a necessidade de geração de caixa 
naquele ano, a fim de suportar os inves-
timentos previstos, ou, ainda, o valor de 
turnover que deve ser aceito para assegu-
rar que o conhecimento acumulado pelo 
time não se perca, gerando prejuízos à 
produtividade. 

Em seguida, torna-se necessário cons-
truir uma “árvore de indicadores de de-
sempenho” que conecte, por meio de uma 
relação quantitativa de causa e efeito, os 
indicadores operacionais, como o Consu-
mo Específico da Madeira (CMAD) ou Só-
lidos Secos Queimados na Caldeira (SSQ) 
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aos resultados econômico-financeiros, como o custo 
do produto vendido, o lucro ou a necessidade de capi-
tal de giro. O processo de construção da árvore deve 
envolver os níveis tanto gerenciais quanto operacio-
nais e expressar claramente os “donos” de cada um 
dos indicadores.

Com os indicadores defi nidos, devemos coletar os da-
dos sobre cada um deles para conhecer a situação atual. 
O passo seguinte consiste em compará-los às referên-
cias internas e externas, a fi m de identifi car “lacunas”, 
que são as oportunidades possíveis de melhoria (“se 
alguém faz ou já fez, eu também deveria ser capaz de 
fazê-lo”). Com base nisso, é possível priorizar os pontos 
sobre os quais devemos trabalhar para produzir o maior 
impacto no resultado global, usando para tal a relação 
de causa e efeito defi nida na árvore de indicadores (ex.: 
qual o impacto sobre o EBITDA de 1% de redução no 
CMAD versus a mesma redução de 1% no SSQ). 

Sobre cada um desses focos, devemos estabele-
cer uma meta (objetivo, valor e prazo) para capturar 
uma parcela da oportunidade. Assim, conseguimos 
garantir que os desafios propostos tenham contri-
buição relevante para os resultados e, ao mesmo 
tempo, sejam factíveis.

Para cada meta estabelecida, deve-se elaborar um 
plano de ação que contemple o conjunto de medidas 
necessárias e suficientes para atingi-la (ex.: altera-
ção nas concentrações das substâncias oxidantes ou 
mudança na frequência de manutenção preventiva da 
“mesa plana”). Sua construção passa por uma pro-
funda investigação dos processos da empresa feita 
com o envolvimento das pessoas certas, de todos os 
níveis e funções, capazes de contribuir com seu co-
nhecimento para identificar as causas que impedem 
resultados melhores e, então, definir o que precisa ser 
feito para bloqueá-las. Cada ação deverá ter um dono 
claramente definido, bem como um prazo factível 
para sua execução, compatível com a meta do ano.

Para obter resultados, entretanto, não bastam me-
tas claras e planos bem construídos; deve-se garantir 
que as melhorias propostas sejam postas em prática. 
Isso é feito por um robusto e disciplinado processo 
de controle, com reuniões padronizadas e sequenciais 
que começam no nível mais baixo da operação (ex.: a 
célula do secador de celulose ou o time de manuten-
ção das máquinas de offset) e sobem até o nível do 
presidente. Nessas reuniões, os donos dos indicadores 
discutem os resultados obtidos, avaliam o andamento 
das ações propostas, identificam desvios em relação 

às metas, investigam as causas e propõem as necessárias correções de rumo. 
Ao fi nal de cada ano, deve-se realizar uma refl exão sobre os resultados alcançados, as 

soluções propostas, os desafi os enfrentados e o aprendizado acumulado, bem como priori-
zar os pontos a serem tratados no ano seguinte.

Ao longo do tempo, a prática do GPD estabelece uma vantagem competiti-
va duradoura, pois, ao permitir o envolvimento de todas as pessoas, torna possível 
concentrar todo o esforço intelectual da organização em seus problemas mais im-
portantes (oriundos da estratégia). Além disso, cria uma cultura genuinamente orien-
tada à produção de resultados e estabelece bases sólidas para a adoção da meri-
tocracia e a promoção do crescimento humano.            n

GOVERNANÇA NO GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES


