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ENTREVISTA – Gilvan Falcão, gestor de negócios

Como navegar sem risco de naufrágio rumo à boa gestão
DA REDAÇÃO

Formado em ciências da computação,
especialização em análise de sistema, com
MBA em gestão de negócios e outras
atribuições, Gilvan Gomes Falcão Junior
decidiu utilizar sua experiência de mais de
trinta anos em gestão de tecnologia, nos
setores bancários, soja e sucroenergético, e
recentemente no Grupo Delta Sucroenergia
(Usina Delta, Usina Volta Grande e
Conquista de Minas), para contribuir com o
setor em consultorias e fomento de negócios.
Entre outros ensinos valiosos, explica o que
significa efetivamente fazer mais com menos
e a diferença entre poder posicional e
pessoal. Veja sua entrevista:

JJoorrnnaallCCaannaa  --  CCoommoo  sseerr  uummaa  eemmpprreessaa  ddee
ssuucceessssoo  eemm  ddiiaass  ccoommoo  ooss  aattuuaaiiss??

GGiillvvaann  FFaallccããoo  ––  Uma empresa de
sucesso deve ter consciência de mercado,
estar atenta às oportunidades além de ter
uma visão sempre fora da caixinha do dia a
dia: melhorar os processos, investir em
tecnologias, atenta as necessidades do
mercado, e principalmente estando alinhado
com seu time. Valorizar pessoas,
especialmente em suas motivações,
oferecendo direcionamento específico para
exercerem o máximo de suas capacidades.
Por isso, além de suporte tecnológico
oferecemos em nosso pacote de serviços
treinamentos específicos e palestras
motivacionais, para contribuir no
engajamento dos colaboradores.

HHoojjee  ssee  ffaallaa  eemm  ffaazzeerr  mmaaiiss  ccoomm  mmeennooss..
EEssttaa  eexxpprreessssããoo  ttoorrnnoouu--ssee  uumm  cchhaavvããoo  ppaarraa  ssee
eeccoonnoommiizzaarr  nnaass  eemmpprreessaass  ee  rreedduuzziirr
eessttrruuttuurraass  oouu  eemmbbuuttee  aallggoo  rreeaallmmeennttee
ssiiggnniiffiiccaattiivvoo??    

A expressão tem seu valor. O que é
preciso, entretanto, é ir além do slogan. É
fundamental saber primeiro o que se tem
em mãos, seja em ações concretas ou
mesmo em potenciais, apenas com a
consciência do que se tem é que se
consegue fazer mais. O que acontece,
infelizmente, é que muitos gestores
desconhecem o que têm em mãos, a
capacidade e potencial do seu TIME. Diante
a isso tem dificuldade de consegui fazer
mais com menos, ficam sempre no menos.
Nosso trabalho foca em mostrar o que a
organização e/ou pessoas tem em mãos,
identificar seus limites e possibilidades e
assim levá-los a se expandir.  

PPooddee  cciittaarr  aallgguumm  eexxeemmpplloo??
Sim. Ao fazer implementação de um BI

- Business Intelligence, por exemplo,
preciso definir indicadores, desk boards,
etc, como de praxe. Mas antes de partir para
estes passos práticos, é fundamental
responder perguntas do tipo: os dados que
tenho hoje possuem maturidade para se
fazer um BI? Estão validados e/ou
automatizados? Possuem coleta de dados
acessíveis? Caso a resposta seja negativa a

estas questões, o melhor é retomar todo o
processo do inicio, porque não há como
fazer BI usando planilha Excel ou na base
da cadernetinha. É necessário definir o que
é possível para ser utilizado em um BI, pois
sem os dados validados e com a correta
coleta dos mesmos, o resultado não será
atingido.

QQuuaaiiss  ooss  mmaaiioorreess  bbuuggss  nneessttaass
ssiittuuaaççõõeess??

Existe uma expressão que diz: “A
expectativa é a aliada número um da
decepção”. E é verdade. Hoje há muitos
que, temerariamente, chegam anunciando
que vão transformar o negócio de um
empresário em puro sucesso. Criam uma
expectativa no cliente, mas não faz as
perguntas certas, que são: Como está seu
negócio? O que você espera dele? Qual sua
visão? Dentre outras. Sem uma análise dos
processos atuais da empresa, prometem
sucesso sem comunicação, gerando uma
expectativa daquilo que “acham”, e o
cliente acaba iludido de que o gestor ou
consultor tem tudo o que ele precisa. 

OO  qquuee  oo  sseennhhoorr  ccoossttuummaa  pprrooppoorr  nnaass
ssuuaass  ccoonnssuullttoorriiaass??

Identificamos de forma objetiva os
passos anteriores para se fazer mais com
menos. Validamos a maturidade dos
processos, o engajamento de todos os
envolvidos, deixando claro onde devemos
chegar, definindo as “ondas” de
implementação, melhorando a comunicação
para que possamos visualizar não apenas a
ponta do “iceberg” que temos como desafio.
Pois a ponta do “iceberg” é o que está
visível, o que fica sob as águas com certeza
é bem maior. Feito isso, iremos facilitar a
navegação sem risco de naufrágio. 

NNeessttee  pprroocceessssoo  oo  ffaattoorr  mmoottiivvaacciioonnaall
ppaarreeccee  qquuee  ssee  ttoorrnnaa  ffuunnddaammeennttaall......  

Sim, porque é neste instante que você
vai encontrar aliados e sinergia para os
processos. Afinal, só posso gerar
conhecimento e informação se tiver
identificado o que realmente possuo; é
necessário ter uma comunidade com a
mesma visão.

SSeerriiaa  aallggoo  ccoommoo  uumm  ccooaacchhiinngg
eennrriiqquueecciiddoo  ppeellaa  tteeccnnoollooggiiaa??

A expressão coaching atualmente vem
sendo muito utilizada. É preciso compartilhar
o conhecimento de forma tal que seja
absorvido por todos, para que seja iniciado
um processo de multiplicadores, onde se é
possível ver o valor do negócio dentro da
gestão, mostrando que a participação da área
de TI, no apoio a tomada de decisão, faz a
diferença. No processo de Governança de TI,
é a soma dos processos, dos procedimentos,
das pessoas, da tecnologia, entre outros, é
que levam ao sucesso.

QQuuaaiiss  aass  pprriinncciippaaiiss  ddiiffiiccuullddaaddeess  ddaass
eemmpprreessaass  hhoojjee  nnaa  áárreeaa  ddee  ggeessttããoo,,  nnoo  sseeuu
mmooddoo  ddee  vveerr??

O envolvimento da Diretoria é a
condição sine qua non para iniciarmos um
processo de mudança, pois sem tal
envolvimento há uma dificuldade de em
implementar as boas práticas. Os valores
existentes nas equipes, juntamente com o
conhecimento das mesmas diante do negócio,
necessitam ser conhecidos e compartilhados,
para não termos várias “ilhas” ao invés um
grande continente. Identificar isso,
juntamente com quem de fato precisa ser
treinado é fundamental. Temos que admitir
que não se consiga treinar todos ao mesmo
tempo, mas é possível ter multiplicadores,
com a real necessidade para implementar as
ações. Assim, chegamos ao objetivo em
ondas, onde a mesma visão é multiplicada. 

ÉÉ  ccoommoo  ssee  ccaaddaa  ccaassoo  ee  ppeessssooaa  ttiivveesssseemm
qquuee  sseerr  ttrraattaaddooss  àà  ppaarrttee,,  mmaass  aaoo  mmeessmmoo
tteemmppoo  eennvvoollvviiddooss  eemm  uummaa  rreeddee  ddee
ccoommuunniiccaaççããoo  ppaarrttiicciippaattiivvaa??

Sim. Cada pessoa tem um momento e
precisamos identificar o tempo e o modo de
conseguir o seu melhor, ou entendimento
sobre o que queremos. Por exemplo, se você
for orientar o seu filho adolescente, ele vai
te ouvir, mas não necessariamente irá te
escutar. Provavelmente te ouvirá pela
relação “pai e filho”. Mas, se em vez de
falar diretamente com o seu filho você
conseguir que o amigo dele entenda a sua
necessidade, este levará o que você pensa ao
seu filho na linguagem jovem e a
possibilidade de aceitação é muito maior.
Assim é que conseguimos que ideias sejam
multiplicadas de forma similar,
implementando o conceito de multiplicação
da visão. Lembramos que em muitas
ocasiões a chefia é imposta, porém a
liderança sempre será conquistada.

EEssttaa  sseerriiaa  eennttããoo  aa  ddiiffeerreennççaa  eennttrree  sseerr
cchheeffee  ee  sseerr  llííddeerr??  

Exatamente. O poder posicional (estar
chefe) é infinitamente menor do que seu
poder pessoal (ser reconhecido como líder).
O poder pessoal é conquistado, por isso é
que se diz: deve-se criar referências e não
modelos. Ao criar referências, te dou o livre
arbítrio de escolher o que melhor se adequar
ao perfil pessoal e profissional. Já modelo é a
imposição de ideias e valores a outro. 

CCoommoo  sseeuu  ttrraabbaallhhoo  tteemm  ssiiddoo  aapplliiccaaddoo
nnaass  uussiinnaass  ssuuccrrooeenneerrggééttiiccaass??

Uma usina de açúcar possui várias
características que permitem um crescimento
profissional muito grande, pois existem
várias áreas distintas, como a agrícola, a
indústria, a oficina, o transporte, etc. Cada
uma com sua peculiaridade, com uma
enorme variação de situações e cenários, que
geram um grande conhecimento de negócio.
Esse conhecimento pode ser utilizado em
todas as áreas dentro da empresa,
independente de sua extensão, apenas
adequando a solução diante da realidade que
lhe é apresentada.  

IIssttoo  ssee  aapplliiccaa  aa  ppeeqquueennaass,,  mmééddiiaass  ee
ggrraannddeess  uunniiddaaddeess??

Sim. Grande parte dessas soluções
utilizadas nas usinas de sucroenergia podem
ser implementadas em qualquer empresa,
seja de pequeno, médio ou grande porte. O
que muda é a dosagem. A análise da cada
realidade leva a adequação das soluções para
o cenário de qualquer empresa. Devemos
apenas tratar cada caso de forma
heterogênea.

AAlliiaarr  ooffeerrttaa  ddee  pprroodduuttooss,,  sseerrvviiççooss  ee
ssoolluuççõõeess  tteeccnnoollóóggiiccaass  éé  tteennddêênncciiaa  hhoojjee??

Certamente. Exemplo disso é que em
nossa consultoria, oferecemos um conjunto
de serviços e soluções que abrangem
diversas necessidades em diferentes
segmentos: avaliação de processos de
negócios, segurança da informação, sites
institucionais, servicedesk estão entre os
serviços prestados. Já como soluções temos
um produto, que possibilita a economia de
até 30% de diesel nas colhedoras de cana.
Além de oferecer palestras motivacionais
para dosar o engajamento da equipe com os
valores da empresa.

CCoommoo  ccoonnttaattáá--lloo  ppaarraa  ccoonnssuullttoorriiaass
No nosso website www.gfalcao.com.br é

possível conhecer todo o nosso portfólio,
juntamente com outros serviços que
prestamos, além de todos os nossos contatos.
Oferecemos também, conteúdo sobre práticas
e tendências do mercado a fim de
acompanhar o crescimento e a evolução da
realidade atual e o momento que as empresas
vivem. Afinal, como diz nosso slogan, “A
informação é que faz a diferença para o
sucesso”. Basta no contatar, que sempre
teremos tempo e agenda para atender ao
setor sucroenergético. Esta é nossa missão!
Podem me contatar também no email
gilvan@gfalcao.com.br . 

www.gfalcao.com.br
gilvan@gfalcao.com.br 

Gilvan Falcão: “A informação é que 

faz a diferença para o sucesso”


