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Prefácio
Liderança em serviços: pessoas servindo pessoas

1 Mayo, Andrew. O valor humano da empresa: valorização das pessoas como ativos. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2003, p. 2.
2 Kouzes, James e Posner, Barry. O desafi o da liderança. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 51.

Gestão em serviços, planejamento estratégico, recursos humanos e 
liderança são palavras comuns no dia-a-dia de qualquer empresa. Um novo 
livro sobre esse tema desperta um interesse natural por estar lidando com 
problemas comuns a todas as empresas, públicas ou privadas, mas corre o 
risco de cair no lugar-comum e se basear nos mesmos conceitos tradicio-
nais que sempre são discutidos na literatura empresarial. É aqui que entra 
o mérito desta obra, que discute velhos problemas com um novo enfoque, 
trazendo como diferencial um elemento novo que é a liderança voltada 
para as pessoas, tendo como base a valorização do ser humano.

Foi-se o tempo em que os produtos e o lucro mereciam a prioridade 
sobre as pessoas. Hoje o mercado está cada vez mais exigente porque as 
pessoas estão descobrindo o seu valor pessoal e percebendo que podem 
exigir um tratamento diferenciado e um serviço mais humano no meio da 
disputa acirrada entre empresas concorrentes. E as empresas que não per-
ceberem que é hora de mudar de atitude certamente vão fi car para trás. 
Como ressalta Mayo (2003), “as organizações que insistem em pensar em 
seus funcionários como meros recursos e custos não cruzaram ainda a fron-
teira do milênio”.1

Mas como mudar? Qual o segredo para oferecer um serviço mais 
humano, criativo e inovador? A resposta é simples, embora desafi ante: o 
segredo para oferecer um serviço mais humano está em um contato maior 
com os seres humanos! Kouzes e Posner (1997) falam sobre isso em palavras 
bem claras: “A mudança e a inovação só podem ser conduzidas com efi cácia
por intermédio do contato humano: assim, ao conduzirem uma mudança,
os líderes devem estabelecer uma variedade maior de relacionamentos, co-
nectar-se   com mais fontes de informação, sair e circular com maior freqüên-
cia”.2 O raciocínio é óbvio: como resultado desse maior contato com as



pes so  as, líderes e administradores vão se manter atualizados com as opi niões
de profi ssionais e clientes de diferentes áreas, com as tendências do merca-
do, com a expectativa dos clientes e com as mudanças sociais que exercem 
impacto direto na prestação dos serviços oferecidos pelas empresas.

O curioso é que nesse processo de valorização das pessoas e de in-
tegração entre empresas e pessoas, o lado mais benefi ciado são as próprias
organizações, que acabam recebendo em troca maior dedicação e compro-
metimento por parte de todos os envolvidos, o que, conseqüentemente, 
se converterá em resultados fi nanceiros também. Mayo (2003) descreve 
essa relação de maneira bem prática, explicando que a prioridade para as 
pessoas agrega valor em diferentes níveis: para os clientes, ao receberem 
serviços com qualidade diferenciada; para os funcionários, na forma de 
oportunidades para desenvolvimento pessoal e desafi os profi ssionais; para 
os fornecedores, na forma de um relacionamento valioso para ambas as 
partes, e para a própria empresa, na forma de um clima organizacional po-
sitivo e do retorno fi nanceiro fi nal. E fornece o exemplo de empresas como 
a Johnson & Johnson e a Cadbury, que mudaram a ordem de prioridades, 
adotaram a fi losofi a de serviços com base na valorização das pessoas, e 
chegaram à seguinte conclusão: “Quanto melhor o tratamento dado às pes-
soas, maior a chance de a organização ser bem-sucedida”.3

Ao trazer ao público o tema da gestão estratégica para a liderança
em serviços, este livro discute os problemas técnicos e práticos enfrenta-
dos pelas empresas sem perder de vista o compromisso maior da gestão
em serviços, que consiste em ter consciência do valor dos que prestam 
serviços e do valor dos que recebem os serviços. Ou, em outras palavras, 
a consciência de que liderança em serviços nada mais é do que pessoas
servindo pessoas.

Robson Marinho, Ph.D.
Coordenador do mestrado em liderança

Universidade de Santo Amaro (Unisa)

3 Mayo, op. cit., p. 3.
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Introdução

Vivemos numa realidade de rápidas mudanças e transformações. Des ta 
forma, as empresas e os profi ssionais devem conhecer, adequar-se e aplicar 
as ferramentas e os instrumentos disponíveis para que os resultados empre-
sariais sejam alcançados com êxito.

Grandes desafi os despontam nesta realidade em que o expertise e
o grande nível de sensibilidade se tornam características obrigatórias do 
profi ssional com vistas a promover a aplicação assertiva e pragmática das 
ferramentas de gestão.

E é disso que trata este livro. Contextualizar e mostrar a aplicabili-
dade da gestão nos negócios da empresa, as particularidades e característi-
cas que auxiliarão o profi ssional a aplicar os conhecimentos e criar outros 
para fazer frente às turbulências de mercado, principalmente com foco em 
serviços.

Contribuição! Este é o termo que pretendemos aplicar a esta obra.

Edmir Kuazaqui



1 Planejamento estratégico
em serviços

Edmir Kuazaqui

Todas as fl ores do futuro estão nas sementes de hoje.
Provérbio chinês

Objetivos

• Contextualizar as principais teorias, ferramentas e estratégias do plane-
jamento em serviços.

• Relacionar o pensamento estratégico com o setor de serviços.

• Discutir como o planejamento estratégico pode ser importante na socie-
dade contemporânea.

Resumo

O capítulo procura retratar o histórico do planejamento estratégico,  
situando-o na realidade brasileira contemporânea focada em serviços. Den-
tre os principais conceitos, o delineamento de uma Visão e de uma Missão se
tornam elementos fundamentais para a construção do planejamento estraté-
gico, com a vinculação e a aplicação das estratégias, ferra mentas e téc nicas 
de gestão em diferentes áreas, inclusive no serviço privado e público.

Introdução

Quando a cidade de Nova York sofreu o atentado terrorista em 11 de 
setembro de 2002, as perdas humanas e materiais poderiam ter sido ainda 


