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DEDICATÓRIA 

A ti que decidiste ser empresário/empreendedor.  

A ti os que te disponibilizas, todos os dias,  

para sair da tua zona de conforto  

e dar mais do que esperam de ti.  

A ti a quem devo razão de existir da minha empresa 

e que estou aqui para te ajudar.  

A ti que serves os teus clientes 

da melhor forma.  

A ti que crias emprego e percebes que a tua equipa 

é o teu maior activo.  

A ti que corres riscos.  

A ti que não te contentas em ser menos  

do que as tuas capacidades te permitem  

e menos do que um exemplo brilhante para os outros e para a tua equipa.  

Foi para ti que escrevi este livro e é para ti  

que vai a minha dedicatória e os meus agradecimentos.  

 

Sacha Matias 
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INTRODUÇÃO — AS REGRAS DO MANUAL E DA 2ª EDIÇÃO 

Há uns meses atrás, quando escrevi a 1ª versão deste E-Book, nunca pensei 

que pudesse ter tanto sucesso. 

Porque ele permitiu-me chegar a mais empresários e às empresas onde 

estamos a ajudar agora. 

Obviamente que as revisões feitas aqui devem-se a uma maior experiência 

acumulada e, com a tua ajuda, perceber o que realmente tira o sono aos empresários 

à noite. 

E são essencialmente 3 os problemas: 

• A facturação a cair a pique (e quando abriste a empresa imaginaste logo 

milhões, certo?), o que nem permite um verdadeiro salário para ti. 

• A equipa estar desmotivada e não apresentar resultados/produtividade quando 

até tens projecções satisfatórias? 
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• Trabalhares que “nem um louco” e parece que tens cada vez menos horas 

disponíveis e mesmo assim não chega? E cada vez trabalhas mais e ganhas 

menos? 

Então e porquê a Pequena Empresa Gigante? 

 Antes de te falar de estatísticas, vou-te falar da realidade. 

 Estas conclusões são retiradas após mais de 100 diagnósticos gratuitos feitos 

a empresários reais que têm empresas reais. 

Para além disso todos os empresários que falei nestes últimos meses 

consideram a gestão algo muito complexo (lá está, são selfmade Business Man and 

Woman) – Dai ter escrito também este artigo para ti: “Descomplicar a Gestão a 

Actos Simples”. 

 Não faria sentido falar-te destes “problemas” se eles não fossem reais. E, 

garanto-te que neste manual (considera-o como um “Manual de Instruções”), vais 

encontrar a resposta a estes 3 grandes problemas. 

 

 Agora indo a Estatísticas, em Portugal, vou-te explicar o porquê da Pequena 

Empresa Gigante (dados de Portugal do ano de 2019 (Fonte PORDATA): 

• Número de PMEs: 1.294.037 

• Microempresas: 1.244.495 

• Pequenas Empresas: 42.581 

• Médias Empresas: 6961 

No Brasil obviamente que esses números são maiores uma vez que também 

o país é maior (fonte Agência Brasil): 

• Número de total de micro e pequenas empresas (MPEs)/ 

Microempreendedores individuais (MEI): 12 Milhões 

https://www.drperformancebusiness.com/blog/descomplicar-a-gestao-a-actos-simples/
https://www.drperformancebusiness.com/blog/descomplicar-a-gestao-a-actos-simples/
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• MPEs: 3,7 milhões 

• MEI: 8,3 milhões 

Sabendo que, nestes números, aproximadamente 80% vão fechar no primeiro 

ano e 60% das que sobreviveram vão fechar nos próximos 5 anos. 

E este cenário está agravado devido à Pandemia actual e que está longe de 

terminar. Por essa razão a dedicatória é para ti porque continuas a acreditar que vais 

conseguir ultrapassar este obstáculo (e atenção, não há igual na história). 

Então e voltando à questão central: porquê a Pequena Empresa Gigante? 

Porque é nosso objetivo mostrar-te que com 7 tarefas simples (atenção 

simples, não fáceis) podes transformar uma Startup sem vendas (ou uma empresa 

que não está a facturar) em uma máquina oleada e altamente funcional que, quando 

te apercebes, não precisam de ti para nada. 

“Oh Sacha, eu estou nisto há mais de 20 anos e não creio ser possível, como 

sustentas a tua afirmação?”. 

Eu sei que o mercado está carregado de facilitismos e livros sensacionalistas 

como “trabalhe apenas 4h por semana” e do género e eu também não acredito nisto. 

Nem acredito na teoria de trabalho passivo e sim alavancado. 

Ou seja, voltando à tua pergunta se for de maneira absoluta (o não precisar de 

ti) é obvio que não, porque o que te quero apresentar são 7 passos (ou “7 Trabalhos”), 

que vão ser explicados neste manual, que dependem de ti e de decisões que tomes a 

partir de aqui. 

Uma coisa te garanto: 

Se aplicares com consistência o que te passo neste manual, prepara-te para 

criares a nova “Pequena Empresa Gigante”. 
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E mesmo nas empresas que trabalhamos atualmente o que lhes digo é que não 

chega aumentar faturação, chegares a PME Líder e Excelência (isso é bom para o 

Ego), mas sim a construção de um verdadeiro legado. 

De criares uma cultura de excelência, voltada para o resultado e performance 

e, mais importante que tudo, uma engrenagem bem oleada que te permite chegar ao 

topo de organograma não de modo teórico, mas sim de forma real.  

E com isto poderes-te focar unicamente na estratégia de crescimento da 

empresa. 

As 3 regras que te peço para leres (e com isto desejar-te uma excelente 

leitura): 

• Teres um caderno para apontar as respostas às perguntas colocadas ou 

imprimires este manual e fazeres as tuas anotações; 

• Palavras a vermelho no texto são links clicáveis para complementar a 

informação deste manual; 

• Deves ler com “mente aberta” de forma a apreender conceitos que são 

até de senso comum, mas provavelmente não pensas neles (Estamos 

em constante aprendizagem). 

 

Após isto, está mais que preparado para transformares a tua empresa na 

“Pequena Empresa Gigante”. 

Atenção: Se pensas que vais conseguir num mês ou dois, então se calhar não 

será este o manual para ti. Até podes aumentar a facturação, aumentar as vendas, 

aumentar a equipa, dares-te um salário, mas, se não tiveres uma estrutura de controlo 

de produtividade e execução, um sistema de incentivos para a equipa (é assim que se 
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aumenta a motivação), uma liderança e cultura forte, creio que é uma questão de 

tempo para teres problemas mais graves. 

Quanto tempo demora? Não te sei dizer, pela minha experiência o 1º ponto de 

sistemas de controlo são, pelo menos, 3 meses. Mas depende do teu caso.  

Agora sim desejo-te uma excelente leitura. 
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O QUE MATA AS EMPRESAS PEQUENAS 

As empresas quando querem crescer têm que criar uma estrutura. Estrutura 

essa que suporte o seu maior ativo: Toda a equipa em primeiro lugar e o 

departamento de vendas e de marketing em particular. 

Porquê é que falo destes departamentos. 

Porque são estes departamentos que garantem que a empresa continua viva. 

O que eu designo como o “Motor e o Combustível”. 

No entanto não é suficiente. 

Tem que haver todo um trabalho de uma estrutura, em que o ponto central 

não é um produto ou um serviço, mas sim a cultura e sistemas que permitem que a 

empresa funcione em qualquer condição. 

E a cultura é muito mais que a Visão, Missão e Valores… É a identidade da 

Empresa, ou seja, é a forma como cada pessoa se comporta na engrenagem da 

organização. 

E com isto, Tu não trabalhas o negócio e sim para o negócio. 

E 80% dos empresários não conseguem perceber esta diferença, são eles que 

muitas vezes são os técnicos que põem a máquina a trabalhar, aplicando a tática e a 

técnica e não têm tempo para pensar a estratégia. 

Durante algum tempo corre bem (e acredito que te correu bem), até que 

percebe que trabalha mais que num emprego (provavelmente também ganha mais – 

mas na maioria dos casos as despesas são maiores que as receitas e seria mais fácil 

ter um emprego por conta de outrem). Se este é o teu caso, acabaste de criar o 

“Emprego mais Difícil do Mundo”. 

https://www.drperformancebusiness.com/blog/marketing-e-vendas-o-motor-e-combustivel/
https://www.drperformancebusiness.com/blog/plano-de-negocios-sabes-montar-um/
https://www.drperformancebusiness.com/blog/plano-de-negocios-sabes-montar-um/
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Durante estes meses de diagnósticos, uma pergunta que fiz aos empresários 

que recebiam o mesmo era:  

“Criou este negócio para ter um Enfarte Agudo do Miocárdio ou um Acidente 

Vascular Cerebral (vulgo AVC) ou para ter mais liberdade, servir melhor a equipa e 

por fim servir melhor o seu cliente?”. 

Acredito que nem seja o teu caso, muito provavelmente até tens uma PME Líder 

e/ou Excelência, no entanto, apesar desse sucesso todo, muito provavelmente não 

consegues crescer mais.  

E não falo só de vendas ou faturação (apesar de, se estiveres a controlar a 

gestão operacional – a táctica, prevejo que a tua facturação não vá crescer muito 

mais). Falo também de retenção de pessoas e talentos, pessoas que te vão permitir 

alavancar e exponenciar a tua empresa até números estratosféricos, aqueles que não 

acreditavas serem possíveis atingir ou chegares um dia – Alias, a tua equipa é o teu 

maior activo e o teu maior risco – vai depender de como olhas para eles. 

Ou seja, 80% do trabalho que fazes pode ser delegado (e não falo de 

alienar/entregar), para te dedicares a 100% nos 20% de trabalho que tens que fazer. 

E é isso que te vou falar nos pontos seguintes. 
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TRABALHO QUE O EMPRESÁRIO NÃO PODE DELEGAR 

 

Antes de falar de que trabalho é que não podes delegar, quero-te explicar a 

diferença entre delegar e abdicar/entregar quando começas a ter 

colaboradores/empregados na tua estrutura. 

Abdicar/entregar é colocar outro a fazer o que antes tu fazias (eu sei, para 

ti é senso comum e nem tens que andar a explicar) sem haverem regras/sistema que 

o oriente e sem haver um mecanismo de controlo e avaliação da sua 

performance/execução – ou seja não consegues saber se a tarefa foi feita. 

Delegar é colocar outro a fazer o que antes tu fazias com regras/sistema que 

o oriente, que foi treinado por ti e que existem mecanismos para controlar o seu nível 

de realização. 

Não estou a dizer que não precisa de ajuda, claro que sim, mas deve ser 

delegado e não abdicado ou empurrado. 

E não estou a promover o controlo exagerado.  

Nada disso. Nem concordo com isso, porque também podes oprimir a 

criatividade do teu colaborador. 

Precisas de facto dessa ajuda técnica e, quanto mais cresce a empresa, mais 

vais precisar de ajuda. 

No entanto, cada uma dessas “ajudas” tem que saber exatamente o que vão 

fazer e isto sim é delegar.  

E para saberem exatamente o que fazer, o seu negócio tem que ter uma 

estrutura (organograma), um “chassis” e um motor como um carro (sistemas), devem 

ser moduladas por comportamentos (a cultura).  



A PEQUENA EMPRESA GIGANTE - 12  

 

Dr. Performance, for Business©, 2020 
 (qualquer reprodução deste E-book deve ser informado o autor ou citado) 

E isto, não podes delegar, tem a haver com a estratégia. A tática e a técnica é 

executada pelo teu organograma (que está explicada no ponto 6). 

Na infografia seguinte, tem os “7 trabalhos” que não podes delegar: 

 

E é isso que vamos abordar a partir de agora. Os “7 Trabalhos” que não podes 

Delegar. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Trabalho que o Empresário não pode Delegar 
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1. CLAREZA DO PONTO A AO Z 

“Visão sem ação não passa de sonho; ação sem visão é só passatempo; visão com 

ação pode mudar o mundo.”. (Joel Baker) 

 

Quando eu abri o meu primeiro negócio, o meu ponto Z era ser, em 15 anos, 

o investidor da minha empresa e filiais e ter as pessoas contratadas para tomarem 

conta do meu negócio, enquanto facturava milhões. 

Falhei redondamente porque não identifiquei os obstáculos que iria encontrar 

(o que será o ponto 2, já vais la), mas esta falha permitiu-me criar a Dr. Performance, 

for Business e o ponto Z mudou completamente.  

Ou seja, a Visão da Empresa mudou completamente porque identifiquei que 

muitos empresários começaram porque eram excelentes técnicos, tal como eu, mas 

péssimos gestores (e não leves a mal). Porque de facto tanto na faculdade (seja a da 

“vida” ou a universidade), os ensinamentos que recebemos é que a gestão é complexa 

(dai ter partilhado contigo um artigo na introdução sobre descomplicar a gestão). 

 

A clareza do ponto A a Z não é mais que a Visão de onde queres a tua empresa, 

o que pretendes que ela faça e como ela te vai permitir atingir a liberdade (demore o 

tempo que demorar). 

E não estou a falar da Visão que tens no teu site, isso é relativo à estratégia e 

o que o te diferencia em termos de proposta de valor relativamente à tua concorrência. 

Por outras palavras, o ponto A é onde te encontras atualmente e o ponto Z é 

onde queres a sua empresa. 
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Dou-te um exemplo disto: 

“No dia 1 de setembro começamos a trabalhar com uma empresa que, após 
diagnóstico e como estava a correr o ano, teria menos de dois meses para fechar. 
 
Obviamente que o plano de urgência era garantir que não fosse confirmada a 
falência nas Finanças. 
 
O ponto A desta empresa era a “Falência”. 
 
Delineou-se então o plano de urgência com o Empresário e, como estamos na 1ª 
fase de intervenção, tivemos uma reunião de urgência com a equipa (de 15 
pessoas). 
 
Ou a equipa ajudava, ou a empresa fechava. 
 
O Ponto a seguir ao ponto A (o que eu designei de A.1), era garantir 
aproximadamente 60.000€ no final do mês. 
 
E o que implementamos? Reactivação de toda a lista de contactos com ofertas 
únicas e bonificação “extra-salário” para a equipa por cada “fecho” conseguido (leia-
se vendas). 
 
O pedido foi, para além das actividades inerentes a cada pessoa, era fazerem pelo 
menos 2h de chamadas por dia. O que representou rapidamente em mais de 20h 
de actividade comercial. 
 
Claro que houve quem se recusasse a fazer as chamadas porque “não era a sua 
função” e “que não lhes pagavam para isso” (já ouviste isto em algum lado?). 
 
Claro que há sempre este tipo de colaboradores (porque não estão comprometidos 
com a cultura). 
 
E tudo mudou quando implementamos a avaliação de KPI´s em tempo real (se não 
sabes o que são KPI´s podes ver aqui). Começamos a avaliar todos os dias de 
manhã revelávamos o resultado da ação de cada pessoa e o que representava no 
final do mês. 
 
O que aconteceu? 
Mais actividade comercial. 
Resultados: 1ºs 4 dias: 46.000€; 
15 dias uteis (só trabalham 5 dias por semana): Mais de 76.000€; 
Ao dia 28 de setembro: Mais de 100.000€. 
 
Apenas com uma mudança. 
 

https://www.drperformancebusiness.com/blog/indicadores-operacionais-o-que-e-isso/
https://www.drperformancebusiness.com/blog/indicadores-operacionais-o-que-e-isso/
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Nota: Claro que ao mesmo tempo estamos a implementar sistemas de controlo e, 
após várias reuniões individuais com a equipa, atribuímos papeis a cada pessoa para 
poderem ocupar um lugar no organograma. 
 
Para além disso definimos duas pessoas para a equipa de liderança intermédia que 
respondem a nós diretamente e consequentemente resolvemos com o Empresário. 
 
Ou seja, estamos a criar regras de funcionamento, posições e algumas mudanças 
na actividade comercial o que resultou em aumento da facturação e mais tempo 
para o empresário se dedicar a aquilo que tem que fazer: A pensar na estratégia, 
ou seja o ponto Z – que será algo que vamos tratar no dia 30 de setembro para 
ficar definido e trabalhado. 

 

Sem isto, sem esta clareza, não há nem estratégia (os teus objetivos de longo 

prazo para a empresa), tácticas (planos de ação da tua equipa) e técnicas 

(operacionalização dos diversos departamentos) que te valha. 

 

Qual é a clareza da tua Visão? Consegues descrever? 

 

Vamos a um pequeno exercício? (Este é aquele momento que pegas na caneta 

e papel): 

• Recomendo um momento para 10/20 anos (se ultrapassares esta marca, 

a tua empresa já faz parte dos 4% de sobrevive mais que 10 anos) – É 

o que se chama a Visão; 

• Desmontas essa Visão para os próximos 5 anos; 

• A seguir transformas em um único grande objectivo que queiras atingir 

daqui a 1 ano; 

• E só depois é que começas a construir a estratégia que pretendes para 

este próximo ano. 
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Esta visão é fundamental pois vai permitir-te encaminhar o dia a dia e 

estabeleceres planos de ação a curto prazo.  

Para além da visão, é também fundamental definires os pontos de cultura (o 

ponto 7 deste manual).  

Ou seja, os valores e comportamentos obrigatórios que farão parte do dia a dia 

da empresa e que vão-te ajudar a encontrar as pessoas certas para a tua organização. 

 

O que costuma acontecer na verdade é que a maioria dos empresários quer 

começar rapidamente o negócio (aconteceu-te isto? A mim aconteceu, por isso estou 

a partilhar contigo), partindo para a ação sem antes planear.  

 

Antes de partires é crítico saberes onde queres chegar e como o vais fazer (ou 

pelo menos imaginares – Fun Fact: Aquilo que imaginas que vai ser o caminho vai 

ser tudo menos aquilo que imaginas. No entanto se tiveres associado a isto números 

claros, torna-se mais “fácil”). 

 

Se puderes faz isto já antes de passares ao ponto seguinte.  

Basta descrever o que pretendes atingir com a tua empresa nos próximos anos. 

Nem mais, nem menos. 

 

Este ponto e o ponto 6 (o organograma) devem ser construídos antes, inclusive, 

do dia 1 da empresa.  
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Se não tens isto construído ou bem definido não há problema. Nunca é tarde, 

mesmo que estejas há mais de 15 anos no mercado, podes começar agora. 

 

Mas se te poder inspirar, passo-te qual é a visão da nossa empresa: 

“Sermos a maior empresa de Educação e Consultoria Empresarial em países de 

Língua Portuguesa nos próximos 10 anos. E termos criado uma solução 360º para 

qualquer empresário que trabalhe connosco.”. 

O que representa esta Visão? Uma missão forte que temos que é recuperar 

a economia. E como vamos fazer isso? Lá está, a nossa proposta de valor único: 

“Ajudar os Empresários e Empreendedores a melhorarem os seus resultados 

actuais em, pelo menos, 20% sem que tenham que aumentar os custos ou dispensar 

pessoas essenciais.”. 

E como exercemos a nossa missão? Através de: 

• Consultoria Empresarial Premium; 

• Formação Avançada nas Empresas; 

• Conteúdos gratuitos (como este E-Book, as nossas redes sociais, o blog 

da Dr. Performance, for Business – gosto de chamar este a rede social 

exclusiva de quem é empresário e empreendedor) e, mais recentemente 

o nosso Podcast: “The Real MBA Podcast” – onde o objectivo é teres, de 

forma gratuita, um MBA em Gestão e Negócios – disponível em múltiplas 

plataformas como o Spotify); 

Com isto o que estamos a fazer? A melhorar a qualidade de vida de muitas 

pessoas, porque maioritariamente o tecido empresarial é composto por micro e 

pequenas empresas.  

https://www.drperformancebusiness.com/consultoria-empresarial/
https://www.drperformancebusiness.com/blog/
https://www.drperformancebusiness.com/blog/
https://anchor.fm/sacha-matias
https://open.spotify.com/show/1ER5FEZMyiAZORAM9lb5Gp?si=Dg-5OknaTlqitGEIyKRaDw
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E, em termos pessoais, quero ser responsável por poder dar emprego a mais 

de 50 pessoas nos próximos 10 anos (fora as pessoas indirectas nas empresas que 

ajudamos). 

Espero que te sirva de inspiração. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO VAZIO ENTRE O PONTO A E O Z 

“Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os 

problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo 

sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem 

vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir 

uma história...”. (Augusto Cury) 

 

 Tal como te referi no ponto 1, quando abri a minha empresa, como era um 

excelente técnico (e também a abri porque estava farto de ser barrado por quem 

estava acima de mim no organograma – agora os compreendo, estavam com medo 

que lhes pudesse roubar o “posto”) achava que tudo iria correr bem. 

 Em menos de 6 meses tinha 10 pessoas a trabalhar comigo. Ao mesmo tempo 

decidi fazer um MBA em Gestão e Negócios (mais tarde descobri que o verdadeiro 

MBA foi mandar a minha empresa à falência e recuperar a mesma – daí ter surgido a 

Dr. Performance, for Business e estarmos presentes no 1% das escolhas por parte do 

Júri do maior concurso de Empreendedorismo em Portugal, o Acredita Portugal) e 

deleguei algumas funções a alguns elementos – na verdade não deleguei, abdiquei. 

 Resultado? Ao fim de 2 anos, passei de um income mensal de 10.000€ no 

meu bolso para uma falência financeira. E isto foi responsabilidade minha. 
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 Tinha um Marketing fraco, vendas fracas e consequentemente era um gestor e 

um líder fraco. E este foi um dos maiores obstáculos que atravessei sem me aperceber. 

 Mas se não fosse esta lição, não estaria agora a ajudar múltiplos empresários 

a recuperarem os seus negócios e a escrever este E-book para ti. 

 

Então, o que é este vazio? 

Se é essa a pergunta que colocaste, excelente. 

O vazio serão os obstáculos que encontrarás no caminho e que poderão impedir 

que consigas chegar ao tal desejado ponto Z. 

 

Por exemplo, o nosso maior obstáculo agora é ter a confiança do empresário 

no nosso trabalho (porque somos relativamente novos no mercado – Apesar de eu te 

provar por A+B que nos últimos dois anos acumulei mais de 10 anos de experiência 

em negócios e gestão). E o que fazemos para combater esse obstáculo? Assim: 

• Para além de produzirmos conteúdos gratuitos com muita frequência e 

consistência, nós analisamos o negócio de um empresário de forma 

gratuita.  

• Como? Tal como um médico, fazemos o diagnóstico de forma gratuita 

em uma reunião com o empresário e apresentamos nesse momento as 

possíveis soluções de urgência para resolver o maior problema actual 

(como uma prescrição de um medicamento numa doença aguda após o 

diagnóstico); 

• Após esse momento, marcamos uma segunda reunião, de forma 

gratuita, para delinear um plano de urgência de intervenção rápida: A 
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“tal prescrição” de como se um medicamento se tratasse (como um 

antibiótico para uma doença bacteriana); 

• Permitimos que o empresário ganhe confiança connosco e nós também 

mostrarmos que pode confiar no trabalho – o que diminui e muito o risco 

para o empresário; 

• Quem começa a trabalhar connosco, na fase inicial, criamos 

imediatamente sistemas de controlo (com ferramentas online e offline) 

de forma a confirmar a consistência na execução do planeado (atenção, 

planear não é fazer objectivos, é muito mais que isso); 

• Uma frase que digo muito aos empresários é que o valor que nos vão 

pagar nem é diretamente pago por ele e sim pelo aumento da facturação 

recorrente da nossa intervenção na empresa (contas simples: se 

facturas 120.000€/ano e, com a nossa intervenção, para além da 

recuperação de 10 a 20% em ineficiências desse valor, sobes para 

300.000€ e nos pagas 60.000€ então, na verdade, ganhaste mais 

120.000€. Simples assim). 

 

Se estás a iniciar o teu negócio, então não há melhor altura que preveres os 

possíveis problemas que vão surgir – E nada como testares quando montas o teu 

modelo de negócio (falo sobre o testar neste artigo: “Como implementar e testar um 

Modelo de Negócios?”). 

 

Se já estás no mercado há alguns anos, poderás ter uma noção dos potenciais 

problemas existentes, se os tem avaliados e mensurados (se não tens, não faz mal – 

muito provavelmente és o técnico da empresa e o empresário ao mesmo tempo e não 

https://www.drperformancebusiness.com/blog/como-implementar-e-testar-um-modelo-de-negocios/
https://www.drperformancebusiness.com/blog/como-implementar-e-testar-um-modelo-de-negocios/
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tens realmente tempo para documentar estes pontos – a isto chama-se planeamento 

antes da execução). 

 

E para isso muitas vezes é necessário um Mentor que nos apoie nesse 

caminho – e isso é um Consultor Empresarial.  

Atenção, não te estou a dizer que és incompetente nem nada disso, 

mas sim dizer-te o que precisas ouvir. 

 

Ninguém nasce com as capacidades necessárias à atividade empresarial. Estas 

capacidades precisam de ser desenvolvidas. E custam muito dinheiro se for feita a 

errar constantemente – não quero dizer com isto que o erro não seja importante, mas 

os erros comuns são conhecidos e bem descritos, apenas são feitos por pessoas novas. 

 

Não é por acaso que apenas 4% das empresas sobrevivem mais de 10 anos e 

que menos de 1% atingem o milhão de faturação anual. O sucesso empresarial 

depende diretamente do desenvolvimento de determinadas competências e do 

entendimento profundo da dinâmica económica da atividade. 

 

Os grandes empresários estudam, treinam, refletem, medem, afinam e 

fazem tudo de novo outra vez: são verdadeiramente comprometidos e 

empenhados com os resultados do jogo. Mais que tudo isso, entendem que esse jogo 

se ganha por medidas de lucro e fluxo de caixa e não por dimensão, ego e 

alimentação pontual de um determinado estilo de vida. 

 

https://www.drperformancebusiness.com/blog/sabe-os-3-pontos-cardeais-para-acompanhar-o-negocio/
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Daí ser importante reconheceres o vazio/obstáculos existentes entre o ponto A 

e o ponto Z. E o inicio da construção do plano de ação é fulcral aqui. E se tiveres 

um apoio na construção deste ainda melhor – tal como disse, uma das formas de 

eliminarmos os obstáculos é ajudar o empresário a construir o seu primeiro plano de 

forma gratuita. A partir dai decide se trabalha connosco ou não. 

 

Imagem 2 - Documento de Plano de Acção que entregamos e fazemos com o Empresário após 

diagnóstico gratuito. 

 

Eu sei por experiência própria que experiência e erro é doloroso, lento e nem 

sempre funciona. E aquilo que achamos que funciona muitas vezes muda (chama-se 

a isto circunstâncias – vê o que aconteceu e ainda está a acontecer com a pandemia 

do Coronavírus). 

 

Progredir na direção errada também não é melhor. Seguir um mau caminho e 

progredir motivadamente também não é inteligente. Não é a prática que traz a 

perfeição. A prática apenas traz consistência. Para teres um verdadeiro 

https://www.drperformancebusiness.com/blog/a-construcao-de-um-plano-de-acao/
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progresso deves praticar a actividade certa e por isso precisas (tal como eu preciso e 

tenho) quase sempre de um mentor, um consultor empresarial, uma referência, que 

nos oriente nessa direção. 

 

Mesmo assim, se já tens experiência recomendo que tenhas documentado 

todas as dificuldades/obstáculos que passaste no “caminho de A a Z” de forma a teres 

uma maior clareza de que decisões tens que tomar – como ex. aprender 

continuamente ou melhorares competências: fazer formação de vendas para a equipa, 

fazer formação de comunicação e liderança, ler livros sobre negócios e 

desenvolvimento pessoal, contratar um Consultor Empresarial, entre outros. 

 

Ignorares que estes problemas existem ou quereres passar por eles todos pode 

ser, por um lado, uma experiência incrível, mas, por outro lado, pode custar muito 

dinheiro e tempo. 

 

Sabes exatamente quais poderão ser os “vazios” ou “problemas” do 

seu caminho de A a Z? 

 

Documenta-os, analisa-os e toma decisões conscientes depois de teres esses 

dados. E não tenhas problema em ter mentoria, não é um sinal de fraqueza mas sim 

de grandeza. 
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3. DESENHO DO PLANO E DA MÁQUINA 

“Todos podem ver as táticas de minhas conquistas, mas ninguém consegue discernir 

a estratégia que gerou as vitórias”. (Sun Tzu) 

 

Lembras-te de te contar que passei por uma falência financeira? 

Pois uma das razões foi não ter criado a sistematização e funcionamento dos 

vários sectores da empresa (que combinado com o organograma e manual de funções 

de cada posição dá origem ao que eu designo – o Manual de Instruções da 

Empresa – mas já la vamos). Abdiquei das minhas funções e presumi que cada um 

saberia o que tinha que fazer. Como estava tão errado. Daí partilhar isto contigo. 

 

Aqui o que se pretende é a sistematização de processos existentes na empresa. 

E para que serve isto? 

Serve para que, independentemente da pessoa que esteja num cargo do 

organograma, fará sempre as mesmas tarefas relacionadas com a função. 

 

O exemplo clássico é o McDonald´s. Independentemente quem seja o 

empresário, o chefe de turno, quem está no atendimento ao público, a grelhar e 

confecionar os hamburgers, seja aqui seja na China (sim, estive um mês em Chengdu, 

no meio da China e confirmo isto), todo o funcionamento é exatamente igual. 

Cada pessoa sabe exatamente o que tem que fazer, como fazer e quando fazer. 

Não há uma expectativa do empresário que vai contra a expectativa de quem 

trabalha na organização, cada um sabe exatamente o que fazer. 
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Como diria Michael E. Gerber, criador do livro “O Mito do Empreendedor” (já 

agora, recomendo a leitura deste livro): “Uma Empresa não foi feita para o Empresário 

trabalhar a vida toda, foi feita para a fazer crescer e vender!” 

 

O que ele quer dizer com isto? Que, se tiveres todas as ações que cada 

funcionário tem que executar como técnico, então não se sentirão perdidos e assim 

garantirás que todos cumprem o seu papel. 

 

Aqui o ditado “dividir para conquistar” cai mesmo bem, mas no sentido positivo. 

A sistematização possibilita uma organização na qual proprietários, clientes, 

fornecedores e colaboradores atingem os resultados que cada um deles pretende, sem 

conflitos ou esforços desnecessários. 

 

E o que é o plano e a maquina? 

O plano é não mais que o plano de ação que deve refletir o objetivo geral da 

empresa para o ano corrente e acompanhado em tempo real.  

Para saberes como construir um plano recomendo este artigo: “A Construção 

de Um Plano de Ação”. 

https://www.drperformance.com/blog/a-construcao-de-um-plano-de-acao/
https://www.drperformance.com/blog/a-construcao-de-um-plano-de-acao/
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Imagem 3 – Exemplo de um Plano de Acção preenchido e as suas etapas. 

 

A maquina permite a operacionalização de todo o teu negócio. Não é mais 

que a automatização e sistematização dos processos operacionais da empresa.  

É tornares previsível e consistentes todos os processos da empresa. E isto 

permite oferecer aos clientes a experiência que eles esperam receber da sua empresa 

(lembra-te: o cliente que veio pelo preço, pelo preço vai embora). 
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Ou seja, tu como líder da tua empresa, como o CEO do organograma deves 

criar sistemas para que todas as funções sejam feitas mesmo na tua ausência.  

Para tal, treinas as pessoas no sistema e controlas o resultado (ou tens alguém 

no organograma que controla e te reporta, dependerá da organização da tua 

estrutura).  

Assim estás a preparar a empresa para que ela possa funcionar sem a tua 

presença. Só desta forma a empresa pode crescer a sério. É nesse momento que se 

maximiza o valor da empresa, porque ela não depende de pessoas e sim de sistemas. 

Por outras palavras, a maquina (o processo de sistematização) consiste em 

testar procedimentos. Ou seja, realizar a tarefa uma vez e documentar todo o 

processo, para que todos os que passem naquele local (sejam novos funcionários, 

mudança de cargos) possam reproduzir o mesmo nível de qualidade.  

Passa por testar e medir o resultado até encontrar a fórmula adequada (é 

simples, mas não é fácil). E depois estabelecer um mecanismo de controlo do próprio 

procedimento (e aqui é a medição de KPI e KRI). Se tudo tiver sido testado antes é 

muito mais fácil corrigir. 

 

Após isto, é muito importante delegar – e o delegar pressupõe que o técnico 

que vai realizar a tarefa sabe exatamente o que se espera dele – e isto permite 

automatizar e tornar a pessoa que realiza a tarefa autónoma. E devem fazer desde o 

dia 1 mesmo com o risco de errar (a sistematização permite que o erro seja diminuído 

e acelera o processo de aprendizagem). 

Se tentares que ninguém erre no teu organograma (os teus colaboradores), ou 

os punires, nunca terás colaboradores de excelência na sua empresa – A pergunta 

https://rockcontent.com/blog/kpi/
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que te faço neste ponto é: “qual é a taxa de retenção de pessoas na tua 

empresa?”.  

 

Depois é preciso acompanhares o colaborador ao longo do processo e 

garantires que não há falhas de execução (é normal haver numa fase inicial) que 

impeçam o colaborador de atingir os objetivos.  

Só assim poderás passar a excelência e a responsabilidade aos colaboradores 

que trabalham contigo. 

E a tua empresa pode trabalhar sem a tal “maquina”? 

Poder até pode, mas sem a sistematização dos processos e tarefas existe a 

probabilidade de gerar inconsistências e incongruências no desenvolvimento dos 

planos (em 80% das empresas os colaboradores fazem apenas planos para o ano e 

só atingem alguns objetivos no final ou então traçam objetivos pouco ambiciosos e 

medíocres – mas isso é outra conversa). 

 

A minha recomendação? Tudo o que é rotina deve estar sistematizado (e 

não tem que ter o software de última geração – basta-te ter um editor de texto como 

o word para escrever documentos), e garanto-te que pelo menos 80% do que fazes 

na tua empresa são rotinas.  

A criatividade, pensar “out of the box” (está na moda, tinha que colocar aqui) 

e as decisões humanas serão apenas para as exceções (os tais 20% que sobram). 

 

Em resumo, numa empresa deve ser sistematizado tudo o que for rotina. Então 

tudo o que for norma não pode precisar de decisões humanas. 
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Se tiveres isto sistematizado, poder-te-ás focar, como disse em cima, nos KPIs 

(e entender os mesmos, é fulcral). Conhece os números da tua empresa porque, 

quando sabemos esses números, a nossa atenção foca-se em fazê-los acontecer e aos 

fazê-los acontecer o resultado que procuramos fica muito mais próximo. 

 

Como estão a funcionar os sistemas na tua empresa? E qual é a taxa de sucesso 

de cada plano de ação por departamento/colaborador?  

4. ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

“Não é o dinheiro que importa. São as pessoas que você tem e como as lidera.” (Steve 

Jobs) 

 

A palavra alocar significa o indigitado da ação e do efeito. Este verbo significa 

apontar ou designar alguém ou algo a um fim e forma de obter um resultado. 

 

Por Exemplo: Escolher alguém para liderar o teu marketing, em que espera que 

ele operacionalize a estratégia definida por ti e que lidere uma equipa de marketing. 

 

Por outras palavras, significa alocar tempo, dinheiro e pessoas em certas ações. 

Daí ser importante ter clara a visão falada no ponto 1 e definir de forma objetiva o 

organograma do ponto 6. 

Ou seja, após construíres o que definiste no ponto 3, tens que alocar os 

recursos para garantir que o plano é executado e a maquina funciona como prevês. 
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E como sabe quais os recursos certos a alocar? Não sabes se não conheces os 

teus números e os seus indicadores-chave, se não conheces ou sabes como obtiveste 

um resultado (vendas, angariação de clientes, crescimento do dinheiro operacional, 

entre outros), se não sabes onde desperdiças dinheiro, entre outras coisas. 

 

E se andas a perder tempo a avaliar o que não interessa, dificilmente vais 

conseguir alocar os recursos certos à hora certa e no local certo. E uma das coisas 

fulcrais é analisar a performance dos teus colaboradores (e a tua também). 

Por exemplo, podes criar uma rotina de todos os dias, cada colaborador enviar 

os seus resultados do dia (do funil de Marketing e Vendas). E com isto agregar num 

ERP (ou folha de excel, como te for mais conveniente e produtivo) os números diários. 

 

Para isso, deverás ter em conta todos os resultados que já tiveste (passado), 

analisar o que está a acontecer atualmente (presente) e assim tomares decisões 

assertivas (futuro). 

E não há problema nenhum em ter uma ajuda extra para garantir que isso 

acontece da melhor forma. 

Terei todo o gosto de fazer um diagnóstico gratuito à tua empresa/negócio e 

ficarás sempre a ganhar, porque é gratuito e porque ficas com a informação do teu 

lado. 

Mas, para concluir, existe algo que deves controlar de forma a tomar decisões, 

algo que eu designo como os 3 pontos cardeais para acompanhar o seu negócio 

(carregue nesse link para visualizar este artigo e complementar a 

informação deste manual). 

https://www.drperformancebusiness.com/blog/sabe-os-3-pontos-cardeais-para-acompanhar-o-negocio/
https://www.drperformancebusiness.com/blog/sabe-os-3-pontos-cardeais-para-acompanhar-o-negocio/
https://www.drperformancebusiness.com/blog/sabe-os-3-pontos-cardeais-para-acompanhar-o-negocio/
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 Lembra-te de um pormenor: A tua equipa pode ser o teu maior activo (se 

bem alavancada e com sistemas de controlo em tempo real) ou o teu maior 

risco/passivo (porque todas as acções que fazem são o mínimo para garantir o 

salário). 

 Compete-te a ti escolher se é um activo ou um risco/passivo. 

 

5. RECRUTAMENTO DE SUPERESTRELAS 

“A boa gestão consiste em mostrar a pessoas medianas como fazer o trabalho de 

pessoas superiores.” (John Davison Rockefeller) 

 

Esta será a questão de 1 milhão de € (ou talvez até mais).  

Quero que olhes para a tua concorrência ou outras empresas. Porque há 

empresas que são altamente apetecidas em trabalhar e outras nem tanto? 

Na verdade, não há uma resposta certa, mas garanto-te que uma das razões 

principais é quando a cultura da empresa é extremamente sólida (vou falar no 

ponto 7 deste assunto). 

 

Voltando à minha empresa! Porque é que eu falhei? Porque tinha uma cultura 

fraca e não a defendia (bom até te posso dizer que era um pouco individualista e, 

mais uma vez, achava que as pessoas tinham que saber o que fazer e como fazer – o 

perigo do senso comum). A Cultura era Forte em mim, no entanto, não a defendia 

perante a equipa. A consequência foi, no momento da verdade, ninguém deu o peito 

às balas (exepto uma colaboradora minha, até estaria a ser injusto). E foi com ela que 
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dei a Volta a Situação e começou a Recuperação. Ela era e é uma Verdadeira 

SuperEstrela! 

 

Um dos aspetos que levam uma empresa ao nível de excelência é ter as pessoas 

certas. Tu, que estás a ler este manual e eu (empresários e/ou empreendedores), 

precisamos de trabalhar com pessoas que sejam competentes, mas que também 

tenham valores alinhados com os nossos.  

Mas como saber quem são as pessoas certas? 

 

Tenho um Mentor meu que está sempre a dizer-me que “as empresas 

precisam de pessoas viciadas em crescer”. 

E reforça: 

“Considero pela minha experiência que nós precisamos de pessoas viciadas 

em crescimento. Profissionais que queiram estar acima da média e envolvidos com 

os resultados. Pessoas que possamos treinar em seguir os sistemas que nós 

desenvolvemos e que sintam a empresa como sendo sua. 

 

Mais vale, por vezes, pagar um pouco mais por um profissional de 

qualidade, porque ele vai acrescentar valor e justificar o preço que pagamos. A 

pessoa que apenas quer cumprir o horário e ter um salário dificilmente é a pessoa 

certa para nós! Nós precisamos de bons profissionais.” 

 

Ou seja, para além do que vais complementar com o ponto 7 deste manual 

(Criar e Guardar a Cultura), existem algumas características pessoais que estes 

profissionais têm (designadas por Soft Skills – e sim existem profissionais assim): 
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• Maturidade, resiliência e auto-motivação – Não queiras uma 

pessoa que está sempre à espera que o motive. Não digo com isto que 

não possas comemorar com cada um deles as suas “vitórias” (incentivo-

te inclusive a fazê-lo), nada disso, mas precisas de alguém que tenha a 

capacidade de ser desafiado, olhar para o plano e fazer o que tem que 

ser feito para conseguir atingir os objetivos (desde os mais pequenos 

aos mais ambiciosos) – E isto é resiliência e auto-motivação. 

• Responsabilidade: É muito mais que saber assumir os erros, é 

principalmente assumir e imediatamente procurar a solução. Não é o teu 

objetivo contratar pessoas que te aumentam os problemas, mas sim 

aqueles que te aumentam as soluções. E isso é o que quer dizer esta 

palavra, alguém que está disposto a responder de modo rápido e ágil a 

cada desafio. 

• Energia Positiva: Já chega de pessoas que se queixam 

constantemente, certo? Pois se estás rodeado destas pessoas tem a 

haver com a cultura criada (e isso, por muito que te doa, é 

responsabilidade tua). Garanto-te que as pessoas novas que recebes 

não vêm com esta energia, adquirem-na ao longo do tempo. Não 

permitas que isso aconteça. 

• Integridade: Integro é ser verdadeiro e, mais que isso, é assumir o 

que é responsabilidade dele e o que não é. Se há um problema e se uma 

pessoa o vê, então tem que ajudar a resolver. Só assim se cria confiança. 
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Atenção, eu sei que parece utópico estas características, mas garanto-

te uma coisa, estes profissionais existem e são muito influenciados pela 

liderança que têm. 

 

A questão que te quero colocar é: “Que tipo de Colaboradores tens? Os que 

fazem o mínimo das responsabilidades que têm? Ou tens aqueles que têm uma fome 

em crescer e parece que não existem barreiras impossíveis? 

Volto a reforçar, a tua equipa é um reflexo do que o líder faz. Ou seja, o Líder 

tem que ser o exemplo, tem que ser a 1ª Superestrela. 

 

E o ditado “Faz o que eu digo, não faças o que eu faço!” está completamente 

errado. A partir de hoje desafio-te a usar: “Faz o que eu faço, não faças o que eu 

digo!” 

Para te ajudar neste ponto, criei o que eu chamo um guião de recrutamento 

que está no blog: “Recrutamento Eficaz? Os 5 Passos Incríveis”. 

 

6. CONSTRUÇÃO DE ORGANOGRAMA 

“O maior líder não é necessariamente aquele que faz as maiores coisas. Ele é aquele 

que faz com que as pessoas façam coisas grandiosas.” (Ronald Reagan) 

 

Deixe-me fazer-te uma pergunta: Tens um Organograma construído? 

Se sim, quem o construiu? Foste Tu? Foi alguém de fora que o fez? Foste ver 

a uns sites como se faz um e fizeste? Como é que cada peça se encaixa nesse 

organograma? E tu estás realmente no topo ou apenas é um lugar teórico? 

https://www.drperformancebusiness.com/blog/os-5-passos-incriveis-para-recrutamento-eficaz/
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Se está a seguir atentamente ao manual, muito provavelmente já percebeste 

em que lugar estás. É muito provável que estejas a fazer mais que estes “7 Trabalhos” 

o que te retira do topo do organograma. E a empresa só poderá crescer se tu estiveres 

no topo. 

Numa fase inicial, as caixas do organograma devem estar todas preenchidas 

com o teu nome (e se calhar já estiveste aí), sendo que tu és o único colaborador da 

empresa. Devem ser assinaladas as funções em que o teu conhecimento é 

fundamental e aquelas que poderão ser delegadas em breve (este ponto é muito 

importante). Deves ainda acrescentar o número de horas que cada função ocupa. 

 

Imagem 4 – Exemplo de Organograma Funcional Vertical. 

 

Recomendo que, se não tiveres, começa a construir um manual de 

procedimentos por função (falado no ponto 3). Para tal, deves ir apontando as rotinas 

e metodologias que utilizas em cada função, ao longo de várias semanas.  
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Perceberes os indicadores que deves seguir para garantir uma boa execução 

destas mesmas tarefas também se revela essencial. 

 

Eu sei que não tens culpa de não estar no topo, nem se calhar nunca pensaste 

nisto. 80% das PMEs e MPEs, a única forma de as tarefas evoluírem é o empresário 

estar lá, o que o coloca na parte de baixo do organograma. Mas se se mantiver muito 

tempo em baixo, como o Técnico e o faz tudo (aqui a expressão: “Se queres as coisas 

bem-feitas, faz tu mesmo”, assenta que nem uma luva) o empresário não vai permitir 

o crescimento da empresa e, em algum momento tem de se elevar no organograma. 

 

O exemplo é o médico que abre a clínica e faz ele as consultas, ou o pasteleiro 

que abre uma pastelaria de pão e bolos e é ele que faz a maior parte das tarefas 

operacionais, ou mesmo o mecânico que abre a sua garagem (e podia continuar). 

 

E ao usares o teu tempo no momento operacional estás a estrangular 

a empresa, porque no momento que deixares de ter horas disponíveis a 

empresa não cresce mais. 

Recomendo que, mesmo sem pressa e até com alguma estratégia, te prepares 

para começar a subir até ao topo do mesmo (define nos planos quando queres dar 

cada salto no organograma). 

Deixo a seguir algumas sugestões práticas para construíres um organograma 

(e já foi construído por ti – ou deveria ter sido, porque provavelmente passaste por 

todas as funções que estás a descrever): 
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• Cada posição no organograma deve corresponder uma descrição de 

funções. Essa descrição deve dizer quais são as responsabilidades da 

função e como esta será avaliada. A pessoa vem depois. 

• O organograma deve ser preenchido de cima para baixo, com base 

apenas nas funções que melhor servirão o modelo de negócio que foi 

pensado. 

• O organograma serve a empresa e os seus sistemas, e não as pessoas. 

Nunca se deve criar a sua estrutura com base nas pessoas que lá 

trabalham. Só depois de montado é que se começa a colocar lá as 

pessoas. 

• É crítico que o organograma da empresa seja desenhado de raiz. No 

momento inicial da empresa, o organograma tem de projetar como ela 

será na maturidade. Se for preciso, no dia em que a empresa começa a 

trabalhar, podes pôr o teu nome em todos os lugares. Depois, à medida 

que vais contratando colaboradores, atribuís-lhes ramos do 

organograma. 

• Para além disso: 

o Defendo a existência de um anexo ao contrato de trabalho, onde 

constam as funções, as responsabilidades e o tipo de avaliação. 

Apesar de não ter o mesmo valor e o mesmo peso jurídico do 

contrato de trabalho, as expetativas ficam aí registadas. É mais 

justo para todos os intervenientes saberem o que esperar uns dos 

outros. 



A PEQUENA EMPRESA GIGANTE - 38  

 

Dr. Performance, for Business©, 2020 
 (qualquer reprodução deste E-book deve ser informado o autor ou citado) 

É muito frequente as pessoas chegarem a uma empresa e não saberem com 

precisão o que é esperado delas. Muitas vezes até pensam que estão a fazer um bom 

trabalho, enquanto o superior hierárquico acha que não. Isto acontece simplesmente 

porque há expetativas diferentes. 

 

Ao criares o Organograma com as pessoas certas no lugar certo, começas a 

criar o verdadeiro momento de Alavancagem, ou seja, por outras palavras a 

desmultiplicar o esforço por muitos levando ao resultado total (lembra-te da Lei de 

Pareto: 20% dos esforços geram 80% dos resultados). 

 

Recordas-te eu ter-te dito que se pensares na equipa como um activo ela gera 

mais dinheiro? Pois é isso que representa a Alavancagem. E se premiares cada pessoa 

da equipa por performance, eles vão ganhar mais pelo mesmo número de horas – 

algo que eu defendo e que implemento assim que possível nas empresas que 

intervimos – o que lhes vai aumentar a motivação e consequentemente o valor na 

conta bancária da empresa tende a subir. Algo que não conseguirás sozinho. 

 

É crítico que a empresa funcione na ausência do empresário. Ou seja, na tua 

ausência. 
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7. CRIAR E GUARDAR A CULTURA 

“A Cultura come a Estratégia ao Pequeno-Almoço” – Peter Drucker 

 

Adoro esta frase de Peter Drucker, porque diz realmente o que a cultura é. 

 

A cultura influência os resultados de uma empresa. E a cultura de qualquer 

empresa deveria ser sempre de performance. Mesmo que orientada para as pessoas 

(nem faz sentido que seja de outra forma). 

 

No entanto há sempre um modo como os indivíduos agem no interior de 

qualquer empresa. É a cultura da empresa que baliza e molda esse mesmo 

comportamento. Ou seja, a Cultura não é mais que a descrição do Valores e a 

execução e vivência dos mesmos. 

 

E mesmo não havendo consciência disso, todas as empresas têm uma cultura. 

Apesar disso, nem todas as culturas servem os interesses do empresário ou da 

organização. 

 

Recordas-te de eu mandar o meu negócio à falência? A razão principal foi de 

eu não defender a cultura como algo mesmo inegociável. 

 

Uma das funções mais importantes do líder é sempre o desenho, a definição e 

a guarda da cultura da empresa. 
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Quando os líderes não a definem e não cuidam dela, esta estabelece-se por 

defeito. 

Uma empresa é um organismo vivo que caminha seguindo um projeto. Por isso 

é importante que todas as pessoas que nela trabalham sintam que fazem parte desse 

projeto. Só assim poderão dar o melhor de si, contribuindo para manter a organização 

viva. 

A cultura da empresa é o fator que permite esta união em torno da missão da 

empresa. 

Na prática, são os valores que o líder considera absolutamente inegociáveis, 

que os seus colaboradores têm de partilhar e que garantem que todos se comportam 

alinhados com os mesmos princípios. 

A partir do momento em que são definidos esses comportamentos, eles são 

para ser vividos e guardados. 

 

As minhas perguntas para ti são: 

Tens os pontos de cultura da tua empresa definidos? E os funcionários 

sabem quais são? E se não cumprem estes pontos, estás pronto para os 

dispensar? 

Então, de forma prática, como podes definir os pontos de cultura da empresa? 

Aqui vai uma pequena lista para te ajudar (lembra-te, eu não venho aqui dar-

te “fórmulas mágicas”, apenas desafiar-te a pensar): 

• Seja no que for (na tua vida, na tua empresa, nas tuas relações) tudo 

começa dentro de nós. O primeiro passo é clarificar, sem qualquer 
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hesitação, o que aceitas e o que não aceitas (não é o que fazemos com 

os nossos filhos?). 

• O segundo passo é passar a mensagem de forma clara. A comunicação 

dos pontos de cultura é fundamental. Devemos clarificar o que cada um 

significa e torná-los totalmente inegociáveis (e, se possível, estarem 

disponíveis no seu canal de comunicação, como por exemplo um site). 

• O terceiro passo é o mais importante pois vai garantir que os pontos 

de cultura vão perdurar ao longo do tempo na empresa. Este passo 

consiste em garantir que qualquer distração que ponha em causa um 

daqueles pontos será imediatamente sancionada (atenção a esta 

palavra) e que, em situação extrema, a pessoa será mesmo convidada 

a sair, se perceber que ela não está alinhada com os pontos de cultura. 

Não podes deixar que isso seja aceitável, nem deixar que alguém tenha 

um comportamento desalinhado e que isso passe despercebido. Bastará 

uma vez para pôr em causa toda a definição feita até à data. Só recebes 

o que toleras. 

 

E antes de passar ao capitulo seguinte deixe-me dar-te, de forma resumida, 

quem pode quebrar os pontos de cultura da empresa (por muito que te custe, tens 

que os reconhecer, os “sabotadores da cultura”): 

• Prima-Donas: pessoas/colaboradores que têm resultados bons ou que 

usam o argumento de antiguidade e que acham que não têm que prestar 

contas (e por vezes esta pessoa é o líder – se é o teu caso reconhece 

isto, lembra-te só recebes aquilo que toleras) e não têm que cumprir as 
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regras do jogo (a cultura) – o que se aplica aos outros não se aplica a 

eles. 

• Pensar que uma vez criada a cultura, não é mais necessário 

pensar nela: Este erro é o que diferencia uma pequena empresa que 

se torna gigante e outra que pode morrer. Como o titulo deste capítulo 

diz, é criar e guardar a cultura. E guardar é ser o guardião, é garantir 

que as regras são aplicadas sempre. Deve ser relembrada todos os dias. 

• Uma regra não arbitrada, não é uma regra, é uma sugestão. O 

Líder não pode tolerar tudo (a começar por ele), garantir que as regras 

do jogo são cumpridas e, em último caso, usar o recurso de poder – que 

neste caso poderá representar um despedimento. 

Em resumo deste capítulo quero que leves esta mensagem: “O Líder tolera 

aquilo que permite fazer”. 

Podes ver este artigo que escrevi sobre liderança: “Qual é o Teu Tipo de 

Líder?” 

 

Mas antes de passar para a conclusão e me despedir (que já vai longo este 

manual), quero-te dar um exemplo do que é a Cultura na Dr. Performance, for 

Business (nem que seja mais uma vez para te inspirar), ou seja, os valores que são 

inegociáveis (e é o que defendo para quem trabalhe comigo): 

 

1. Responsabilidade (em assumir quando é desafiado a atingir o resultado e 

não há mas); 

https://www.drperformancebusiness.com/blog/tipo-de-lider/
https://www.drperformancebusiness.com/blog/tipo-de-lider/
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2. Liberdade (em tomar decisões desde que estejam de acordo com a cultura da 

empresa e dos resultados esperados); 

3. Integridade (ser verdadeiro, genuíno e integro; se temos um problema 

resolvemos em equipa e não o usamos como justificação para não resultados; 

somos verdadeiros com os clientes); 

4. Persistência (em insistir em querer saber mais e não desistir às primeiras 

contrariedades); 

5. Resiliência (capacidade de avaliar, em tempo real, o que estou a fazer e se 

tem resultados; se não encontro uma nova forma); 

6. Capacidade de Servir o Outro (e isto aplica-se entre colegas de equipa e 

clientes; só vou servir melhor os meus clientes se ajudar a minha equipa); 

7. Capacidade de Reflexão (Se há um problema, tenho que encontrar 3 

soluções e só depois é que as apresento); 

8. Coragem (A coragem de não virar a cara a cada novo desafio. Ganha cada um 

dos integrantes da organização e os clientes e parceiros). 

 

Se compreenderes isto, de que a cultura da tua empresa é parte da tua 

personalidade e valores pessoais, então já sabes como construir a tua cultura 

empresarial. 

Atenção, a cultura está sempre em construção e é o pilar que deves defender 

todos os dias. Recorda-te, o dia que deixares de defender a Cultura será o dia que o 

teu negócio vai começar a cair. 
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Por fim gostava de te propor um exercício. Vai a 10 empresas que tenham site 

institucional e verifica a cultura que têm (os valores que defendem). 

 

Parecem copias chapadas umas das outras? Pensa nisso. 
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MAIS QUE UMA CONCLUSÃO, É O INÍCIO 

“Boa gestão é a arte de tornar os problemas tão interessantes e suas soluções tão 

construtivas que todos vão querer trabalhar e lidar com eles.” (Paul Hawken) 

 

Em suma e de forma rápida, do ponto de vista da execução, o empresário deve 

estar no topo do organograma, desenhar um plano, liderar a equipa e controlar os 

resultados.  

O empresário assume um papel estratégico, é um criador e um 

coordenador/líder (mesmo que seja suportado por uma liderança intermédia – a 

responsabilidade desta liderança intermédia no organograma é garantir a 

operacionalização dos planos). 

 

Portanto, no momento em que inicia a atividade (desde o dia da ideologia do 

negócio), os empresários devem preparar a operação (que vai trazer dinheiro para a 

empresa), mas desde logo deve começar a criar as condições de estruturação e 

monitorização. Só assim será possível a alavancagem do negócio. 

Porque a Alavancagem só acontece se existir equipa e se o sistema estiver 

preparado para as receber. 
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Se conseguires aplicar o que foi descrito neste manual garanto-te que estás no 

bom caminho. 

No entanto não o tens que fazer sozinho.  

Poderás ter necessidade de uma ajuda externa, alguém com um julgamento 

não critico e que possa mostrar-te o que não estás a ver. 

Não quero dizer com isto que sejas incompetente ou que não saibas gerir a tua 

empresa. Nada disso! 

O que quero dizer é que, por vezes poderá ser mesmo necessário um pequeno 

empurrão para tornares a tua Pequena Empresa em Gigante. E uns “olhos de fora” 

podem ajudar. 

E é para isso que eu estou aqui. 

 

O que me legitima ser um Consultor Empresarial? Então aqui vai: 

• O que me legitima a estar neste papel não é um curso de 300 horas e 

uma certificação internacional (o que raio que isso queira dizer), mas 

sim um curriculum académico e profissional que comprovam a minha 

capacidade técnica e o histórico de resultados. 

• A Dr. Performance, for Business foi escolhida entre mais de 20.000 

projectos a concurso no maior concurso de empreendedorismo de 

Portugal e o segundo maior do mundo – O Acredita Portugal – pelo júri 

que é composto por empresários (e que reconheceram a importância 

deste serviço para as empresas de forma a crescerem sustentadamente 

e apoiadas). 
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• Irei “obrigar-te” a refletir sobre cada oportunidade sem que o deixes 

ponderar os riscos, probabilidades, eventuais custos se o que pretendes 

fazer não correr bem e sacrifícios que tenhas de fazer.  

• Irei alertar-te para muitas coisas que possam não correr como planeado 

e que eventualmente não estejas a ver: não para que recues nos 

projetos, mas para que te prepares melhor e construa um plano à 

prova de bala. 

• Irei “obrigar-te” a parar quantas vezes for necessário, de modo a 

pensares na estratégia que delineaste com a minha orientação, de modo 

a amadureceres as decisões que tomaste e garantires o crescimento da 

empresa. 

• Irei ajudar-te a medir realmente o desempenho da tua equipa, perceber 

quais são os KPIs e KRIs que interessam avaliar e consequentemente 

perceber o crescimento, em tempo real da tua empresa – E assim 

libertar-te para as operações mais estratégicas que são as “mais bem 

pagas”. 

• E finalmente, irei avaliar contigo os resultados obtidos, os que não se 

estão a conseguir obter de forma a implementar as medidas corretivas 

necessárias para atingir os objectivos. 

 

E não tens que necessariamente trabalhar comigo.  

Mas gostava de fazer contigo um agendamento de um diagnóstico à tua 

empresa, de forma gratuita, e assim poderes perceber onde podes crescer e onde 

não podes. 

https://www.drperformancebusiness.com/consultoria-empresarial/
https://www.drperformancebusiness.com/consultoria-empresarial/
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E ficas sempre a ganhar, ficas com a visão do que se passa (que muitas vezes 

não temos tempo para ver). 

A palavra final será sempre tua, como é óbvio. Da minha parte garanto-te 

resultados. Mas nada como falarmos. 

 

Conta com uma coisa da Dr. Performance, for Business: Somos empresários, 

que passamos pelas dificuldades que descrevemos e sabemos realmente do que 

falamos. Por isso, sabemos realmente o que sentes. 

E como se podem resolver os problemas que surgem no caminho. 

 

Não faz sentido um empresário investir nos nossos programas se não obtiver 

resultados. E uma coisa eu te garanto: somos os primeiros a dizer-te que, se não estas 

disposto a implementar o que poderá resultar, então nem vale a pena investir. 

 

Porque aí estarás a gastar dinheiro. 

 

E o que pretendemos é que, não só não nos pague e sim que ganhe e recupere 

dinheiro onde não estava a conseguir. E o valor que nos paga torna-se ínfimo 

comparativamente com o que ganha. 

 

Espero conhecer-te em breve. 

Obrigado por teres adquirido este E-book, espero mesmo que te ajude no 

caminho que pretendes traçar. 


