
Criando o Amanhã



“Uma meta sem um plano 
é somente um desejo”.

Antoine de Saint Exupery



PARA QUE ALGO,

REALMENTE, ACONTEÇA,

É PRECISO PLANEJAR.

Seja para fazer uma viagem, comprar um carro ou
simplesmente fazer um almoço de domingo para
família. No mundo dos negócios funciona da
mesma forma.

Não é fácil viabilizar um projeto ou vender uma
ideia, mas está um passo a frente quem não tem
medo de mudar, quem insiste e persiste.

É preciso observar as coisas que acontecem ao
nosso redor, absorvendo as mudanças.

Precisamos nos reinventar a todo momento para
sermos cada vez mais competitivos e assertivos em
nossas escolhas.



Analisar o 
mercado

Olhar a 
concorrência

Identificar e 
aproveitar as 
oportunidades

Reconhecer 
seus pontos 
fracos

Maximizar seus 
pontos fortes

Conhecer os 
números do 
negócio

Considerar que as 
pessoas tem poder 

de decisão

Pensar sob 
diferentes 

perspectivas

Gerar 
insights

Ser criativo 
para alcançar 

sua metas

É preciso ser 
criativo para 
alcançar suas metas.



Quando foi a última vez que 
você teve uma ideia criativa?

(   ) hoje
(   ) ontem
(   ) semana passada
(   ) mês passado
(   ) ano passado

Qual foi 
essa ideia?

Qual a sua  
motivação para 
ser criativo?



Quando as coisas mudam e geram novos dados,
não é mais possível resolver problemas de hoje
com as soluções de ontem.

Isso nos dá 2 escolhas:

Criatividade é a ideia que 

atende a uma necessidade do 

consumidor.

Inovação é o processo de 

transformar essa ideia em 

realidade. 

Fonte: "Desconstruindo o mindset e construindo inovação – usando a 
neurociência para alavancar resultados“. Solange Mata Machado.

Inovação e criatividade são algumas das formas mais 
estratégicas de se buscar vantagem competitiva nos negócios. 

Lamentar o fato de que 
nada mais é tão fácil 

quando era antes 

Usar a criatividade 
para gerar novas 
ideias e soluções.



Planejamento – traça metas, 
indica o melhor caminho a ser 
seguido para atingir um objetivo. 

Obstáculos

Criatividade 

Planejamento + Criatividade = SUCESSO

Interaja com as pessoas   - Entenda sobre interação humana. Não 
foque no público, fale diretamente com o indivíduo, use a sua 
linguagem, engaje-se, interaja, provoque e envolva.

Viva experiências - Seja ouvinte e espectador da vida. Experimente 
coisas novas, conheça pessoas, consumidores e mercado. Visite lugares, 
viva experiências diferentes para que assim, consiga analisar através de 
outros pontos de vista e ter uma opinião baseada em algo concreto.

Seja útil - Esqueça a complexidade das coisas, um planejamento 
criativo busca solucionar  problemas da maneira mais simples possível. 

Pense fora da caixa e seja objetivo: o cliente quer solução.

Fique atento e seja visionário - Observe tudo que acontece ao 
seu redor, veja o futuro e esteja atento ao presente. Busque informação, 
tenha interesse por tudo.



Paixão e competências essenciais

Missão inspiradora para servir a um mercado

Objetivos claros

Estratégia vencedora

Objetivos mensuráveis



O DASHBOARD PLANEJAMENTO 

EMPRESARIAL é uma ferramenta 
visual, composta por 5 blocos:

1.Paixões e competências essenciais
2.Propósito do Negócio
3.Visão de Futuro
4.Objetivos para 2021
5.Objetivos Chave (3 a 5)
6.Ações Principais para os objetivos chave

Preencha cada um deles com as informações que são 

relevantes e fazem sentido para você e seu negócio.



Você pode detalhar o seu planejamento, utilizando a segunda
parte do dashboard, que contém as 4 perspectivas da
gestão de uma empresa:

Econômico-Financeiro
Mercado, Clientes e Imagem

Processos Internos
Aprendizado e Crescimento

Para cada perspectiva, reflita sobre o presente, foque no que
você deseja para o futuro, defina seus objetivos, metas e ações
necessárias.



VOCÊ
JÁ NOS
CONHECE?

Buscamos conectar as tendências 
mundiais à realidade das empresas
atendidas.

Utilizamos abordagens únicas 
para cada cliente, tendo as 
pessoas no centro de cada 
projeto que conduzimos, 
dentre elas:

ROSANI

COELHO
Gestão Criativa

https://www.facebook.com/aliargestao
https://www.linkedin.com/company/aliargestao
https://www.instagram.com/aliargestao/?hl=pt-br
https://www.aliarconsultoria.com.br/
https://bit.ly/rosani_whats

