A 3GEN

NOSSA EXPERTISE

Nós somos a 3GEN Gestão Estratégica, uma empresa de consultoria e educação fundada em 2005, cujo foco é
auxiliar as organizações na execução das suas estratégias, possibilitando o alcance de resultados sustentáveis. Para
tanto, oferecemos um amplo e integrado portfólio de soluções que abordam temas-chave para a organização, tais
como: estratégia, operações, projetos, engajamento das pessoas e governança.
A experiência acumulada por nossa equipe em diversos projetos possibilitou a criação do exclusivo
framework de execução da estratégia. É uma visão abrangente e integradora das melhores práticas de
gestão voltadas para construção de valor no longo prazo.

A partir de um framework metodológico robusto, reunimos condições para atuar em organizações de
diferentes setores. Administramos o conhecimento, em alguns setores, de forma a maximizar a nossa
capacidade de intervenção e a nossa habilidade de gerar resultados.

- Atacado
- Aviação Executiva
- Bens de Consumo
- Energia & Utilities
- Infraestrutura Logística
- Instituições Sem Fins Lucrativos

- Manufatura
- Mídia
- Serviços
- Tecnologia
- Educação
- Governo

- Indústria Farmacêutica
- Mineração e Metais
- Saúde
- Serviços Financeiros

NOSSAS SOLUÇÕES EM CONSULTORIA

GOVERNANÇA
ESTRATÉGICA

MAPEAMENTO
ESTRATÉGIA - BSC
Para garantir foco estratégico bem delineado e competitividade sustentável no longo prazo, a organização necessita formular uma estratégia que
seja clara e única dentro do seu setor de atuação. Nós, da 3GEN, desenvolvemos abordagens metodológicas capazes de auxiliar sua organização na
deﬁnição das suas prioridades estratégicas de longo prazo.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (SMARTPLAN)
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORIENTADO A EXECUÇÃO

Para garntir que a gestão da estratégia ocorra de forma
estruturada, proativa e voltada à tomada de decisão, garantindo que a organização consiga realizar os movimentos adequados e em tempo para alcançar seus resultados, é fundamental
a implementação de um modelo de governança estratégica.
Esse modelo explicita os processos, estruturas, papéis e
responsabilidades sobre a estratégia, integrando também as
diversas ferramentas de gestão.

A execução plena da estratégia tem elevada dependência da
disciplina da alta liderança em geri-la de forma sistemática e
da capacidade dos diferentes níveis organizacionais de
entender e incorporá-la à rotina. Desenvolvida no início da
década de 90, a tradução da estratégia com o uso do Balanced Scorecard (BSC) é a forma mais eﬁcaz de endereçar
esses desaﬁos.

MODELO DE GOVERNANÇA ESTRATÉGICA

CONSTRUÇÃO DO BSC
DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA

REUNIÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

IMPLEMENTAÇÃO
ESTRATÉGIA

A execução da estratégica é viabilizada por meio de projetos, uma vez que
estes transformam a organização e criam a base para uma nova realidade
por meio de novos processos, tecnologias, produtos e plataformas de
atendimento ao cliente. Portanto, é crítico que a organização seja capaz de
selecionar, priorizar e gerir um portfólio de projetos que, no seu conjunto,
sejam suﬁcientes para alcançar as metas estratégicas.
CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS
GESTÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS

ENVOLVIMENTO
DAS
PESSOAS

ALINHAMENTO
ORGANIZACIONAL

Mesmo com a estratégia consistentemente formulada e traduzida, é
necessário que organização desenvolva sua capacidade de engajar as
pessoas e inﬂuenciar aspectos da cultura organizacional em favor da
execução dessa estratégia. Tendo em vista esse desaﬁo, desenvolvemos abordagens de gestão da mudança e de remuneração e reconhecimento com base na estratégia, assegurando que a organização terá
pessoas motivadas e orientadas às diretrizes de longo prazo.
GESTÃO DA MUDANÇA DECORRENTE DA ESTRATÉGIA
SISTEMA DE RECONHECIMENTO E INCENTIVOS VINCULADOS À ESTRATÉGIA

Os recursos são limitados e a estratégia é o principal paradigma
para a priorização da sua alocação. Para auxiliar a organização a
executar sua estratégia de forma efetiva, nós desenvolvemos
soluções para identiﬁcação e promoção das transformações
necessárias para alinhar processos, estrutura organizacional e
tecnologias às suas prioridades de longo prazo.
MAPEAMENTO, REDESENHO E GESTÃO DE PROCESSOS
REDESENHO DA ARQUITETURA ORGANIZACIONAL

NOSSAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS

A forte base conceitual é combinada com atividades
práticas e simulações;
Os instrutores possuem grande experiência atuando
como consultores em projetos realizados em organizações de diversos setores;
A abordagem dos treinamentos explora as metodologias
desde sua construção até a sua implementação e uso;
Os casos aplicados são reais ou enfocam os desaﬁos
vividos pelas organizações.

MÓDULOS DO SEA®
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORIENTADO PARA A EXECUÇÃO
GESTÃO ESTRATÉGICA COM O USO DO BALANCED SCORECARD - BSC
GESTÃO DE PROCESSOS ALINHADA À ESTRATÉGIA
ENVOLVENDO AS PESSOAS E ALINHANDO A ORGANIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA
GESTÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
GESTÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
GOVERNANÇA ESTRATÉGICA E TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS
GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS DE NEGÓCIO

JOGOS DE NEGÓCIO
Os módulos do SEA® podem ser complementados com a aplicação de jogos de negócio que aceleram o
aprendizado a partir da simulação de situações reais em ambientes lúdicos e seguros:
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