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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

ANABB 2015 

 

1  Introdução 

 
 
No contexto organizacional, a estratégia corresponde à capacidade de trabalhar, 

contínua e sistematicamente, ajustando a organização às condições ambientais 

em mutação, tendo em mente a visão de futuro e a perpetuidade organizacional. 

 

A projeção e o planejamento devem encontrar-se no ponto em que seja possível 

divisar uma estratégia de ação e traduzi-la numa meta ou alvo. Nesse sentido, o 

Planejamento Estratégico torna-se o resultado tático da projeção do futuro. 

 

Por ser um processo contínuo e interativo, o planejamento estratégico é um 

conceito abrangente, pois engloba tanto as etapas de sondagem do meio 

ambiente interno e externo e de elaboração da estratégia, como as etapas de 

implementação e de controle, cuja finalidade é colocar o processo em prática, 

acompanhar e avaliar a estratégia estabelecida. 

 

O Planejamento Estratégico e a Administração Estratégica vêm sendo utilizados 

como metodologia integrada para estabelecer e direcionar os destinos da 

ANABB. 

 

2     Metodologia 
 

A ANABB, em 2012, desenvolveu seu planejamento utilizando a metodologia do 

BSC - Balanced Scorecard (BSC), de Kaplan e Norton, que possibilita que a 

organização tangibilize sua visão, alinhando gestores, funcionários e demais 

grupos de interesses (stakeholders) à estratégia estabelecida.  

 

Em relação ao princípio da tradução da estratégia em termos operacionais, 

constatou-se que a utilização dos mapas de estratégia e BSC tem se revelado 
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um importante instrumento para comunicação dos objetivos esperados e do claro 

entendimento de responsáveis e prazos esperados pela administração. 

 

O processo de Scorecard teve início com um trabalho com os Gerentes de áreas, 

que buscou traduzir a estratégia da unidade em que trabalham, desenhando 

objetivos estratégicos específicos. Tais objetivos foram concatenados em um 

diagrama simples que mostra a relação de causa e efeito nas diferentes 

perspectivas de negócio da Entidade: Resultado, Associados, Processos 

Internos e Comportamento Organizacional (mapa estratégico). 

 

O planejamento para 2015 da ANABB foi elaborado seguindo etapas delineadas 

no esquema a seguir: 

 

 

 

O Quadro apresenta a metodologia composta em cinco etapas: 

 

Na Etapa 1 – “Análise do ambiente” 

Correspondente ao diagnóstico de “como se está”. Foi feito um levantamento da 

implantação do Planejamento de 2013 até a presente data. O resultado obtido 

serviu de subsídio para iniciar o trabalho de desenvolvimento da visão futura. 

 

Na Etapa 2 – “Estabelecimento de Diretrizes” 

Representada pela razão de ser e “onde a instituição quer ir”.  Os Gestores 

avaliaram as políticas já existentes e a possível necessidade de adequação para 
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longo prazo. Desenhou-se o Mapa Estratégico com as principais diretrizes e foi 

submetido à colaboração dos Conselheiros.  

 

Na Etapa 3 – “Formulação da Estratégia Organizacional” 

Correspondente à explicitação do que deve ser feito para que se direcione ao 

alcance dos propósitos estabelecidos, definiu-se “como chegar à situação que 

se deseja”.  Foram montados grupos de trabalho com os coordenadores de cada 

área para discutir ameaças e oportunidades. 

 

Na Etapa 4 – “Implementação da Estratégia” 

Foi o momento de se “colocar as estratégias em ação”. Foi elaborado um plano 

de ação, com a participação dos Gestores da Instituição. 

 

Na Etapa 5 – “Acompanhamento e Controle” 

É exercida a avaliação e o respectivo controle, ou seja, a ação necessária para 

assegurar a realização dos projetos estabelecidos.  

 

Em Setembro de 2013, o Planejamento Estratégico foi submetido à análise de 

todas as vice-presidências, a fim de se registrar os resultados obtidos em ações 

propostas a curto prazo e analisar possibilidades de melhorias e propostas de 

alterações. Após esta análise inicial, o documento transitório obtido foi submetido 

à uma segunda análise, agora com a participação de 3 membros do Conselho 

Deliberativo (Isa Musa, Emílio Rodrigues e Mércia Pimentel). Tal análise foi 

coordenada pela responsável da área de Compliance da ANABB. 

 

Ao longo de 2014, o Planejamento estratégico foi submetido à apreciação de 

todas as vice-presidências para análise das ações previstas para 2015. 

Posteriormente, a proposta do Planejamento 2015 será encaminhada aos 

integrantes das DIREGs, COFIS e CONDE. A este último caberá a aprovação 

do documento final. 

 

3  Resultados Esperados com o Planejamento:  

 

 Identificar problemas que possam surgir antes que ocorram. 
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 Contribuir para que os gerentes tenham interesse efetivo pelos objetivos. 

 Alertar para mudanças e permitir ações em resposta. 

 Melhorar a canalização dos esforços para a realização dos objetivos. 

 Ter visão clara do todo. 

 Facilitar a identificação e exploração de futuras oportunidades. 

 Oferecer visão objetiva dos problemas da administração. 

 Tornar mais efetiva a alocação de tempo e de recursos. 

 Coordenar a execução das táticas que compõem o plano. 

 Permitir ordenar prioridades dentro do cronograma do plano. 

 
 

4   Ameaças e Oportunidades  
 

 
A Análise SWOT é uma ferramenta para fazer o diagnóstico estratégico, pois ela 

parte de características internas da empresa (pontos fortes e fracos). Estas 

características são avaliadas em termos de seu impacto no ambiente externo, aí 

sim com as oportunidades e ameaças. 

4.1     Ameaças: 
  

 Custos gerais crescentes.  

 Perda do poder aquisitivo da população, em função da conjuntura 

econômica.  

 Diminuição das causas de novas ações judiciais. 

 Diminuição da massa de associados à adesão. 

 Desfiliação – Pouca atratividade para conquistar novas adesões. 

 Política de relacionamento BB x ANABB. 
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4.2      Oportunidades para a ANABB:  

 Oferta de diferenciais competitivos independentemente do segmento de 

associados, agregando valor aos produtos e serviços. 

 Vantagens oferecidas pela ANABB. 

 Potencial de entrada dos novos funcionários BB. 

 Parceria com novos convênios. 

 Debates estratégicos sobre BB, PREVI e CASSI. 

 Funcionários de bancos incorporados.  

 

Pontos Fortes: 

 Melhoria nas ferramentas informatizadas de gestão que facilitam o 

gerenciamento.  

 Comprometimento dos líderes e do grupo de colaboradores 

responsáveis pela condução dos planos de ação. 

 Qualidade dos produtos ANABB. 

 

5 Análise dos ambientes externo e interno da ANABB 
 

Ambiente externo – Cenário Demográfico 

 Em 2050, o percentual da população com faixa etária de 60 anos será 

maior do que os jovens com menos de 15 anos. 

 Em 2025, o Brasil será o sexto país mais envelhecido do mundo, com 

15% de sua população idosa (OMS). 

 Estima-se que a partir de 2020 todo o crescimento populacional mundial 

venha de países em desenvolvimento. 

 Em 2050, a população brasileira será cerca de 2,45% da população 

mundial e 28% da América Latina. 

 Aumento da expectativa de vida dos brasileiros e da demanda de 

assistência de saúde, previdência e qualidade de vida. 

 Aumento da força de trabalho feminina. 

 

Ambiente externo – Cenário Físico 

 Empresas, educadores e cientistas procuram formas de crescer com 

equilíbrio e preservação. 
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 Desequilíbrio ambiental decorrente de: crescente desmatamento, 

extinção de animais, efeito estufa, aumento de epidemias, crises na 

produção alimentar, etc. 

 Desenvolvimento das tecnologias de controle de produção, de 

prevenção da poluição e utlização de materiais energia. 

 Aumento do lixo tóxico. 

 

Ambiente externo – Cenário Econômico e Sociocultural 

 Expectativa de menor crescimento do PIB Mundial. 

 Crescimento do setor de serviços. 

 Morar sozinho é uma tendência. 

 Aumento dos serviços de entrega; as pessoas optarão por ficar mais em 

casa. 

 Reestruturação no ambiente de trabalho: aumento no número de 

contratos temporários, menor lealdade entre empregado e empregador. 

 Aumento da independência feminina nos próximos anos. 

 Maior escolaridade entre as mulheres. 

 Aumento da participação das mulheres na política. 

 Mudanças de valores pessoais quanto ao meio ambiente, ética, 

distribuição da riqueza, planejamento familiar (redução da natalidade), 

etc. 

 Crescimento do trabalho autônomo. 

 

Ambiente externo – Cenário Tecnológico 

 Crescimento do mercado digital e suas ferramentas (Redes sociais, E-

book, Web, tecnologias digitais avançadas para celulares, etc.). 

 Aumento da conexão on line. 

 Venda de produtos e serviços via web. 

 Incrementos tecnológicos na área de saúde (equipamentos, tratamentos, 

mapeamento de doenças genéticas, etc.). 

 Aumento da obesidade mundial. 

 Crescimento das técnicas de reprodução humana (inseminação 

artificial). 

 Em 2025, doenças como Câncer e Mal de Alzheimer serão detectadas 

mais rapidamente. 

 Busca crescente pela qualidade de vida. 

 Tendência ao trabalho colaborativo entre empresas. 
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 Crescimento de ferramentas tecnológicas gerenciais, tais como 

gerenciamento de processos, de informações estratégicas, softwares de 

Business Intelligence, etc. 

 

Ambiente externo – Riscos Políticos 

01 – Projeto de Lei 4330/04, permite terceirização das atividades-fins 

das empresas; 

02 – Ausência de Teto de Contribuição e Teto de Benefício na PREVI; 

03 – O Banco do Brasil com características de banco privado; 

04 – A ingerência do governo sobre os bancos públicos. 

 

Ambiente interno – Pontos Fortes 

 A ANABB possui canais de acesso para permitir aos associados utilizar 

os serviços e comunicar suas sugestões ou reclamações; 

 

 A ANABB exerce de forma efetiva sua liderança na comunidade, na região 

e no país; 

 

 A ANABB estimula a participação dos seus colaboradores nos esforços 

de desenvolvimento social. 

 

 

 
6 Conhecendo a ANABB  
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ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

 
         

                                                                                     Todos os associados em pleno gozo dos seus direitos       
e cumprimento dos seus deveres 

 
 

                                        Três componentes eleitos 
                    Três suplentes  

 
 
 

                                       Vinte e um integrantes 
 

                Presidente 
                                                                             Vice-Presidente Administrativo e Financeiro 

                                                          Vice-Presidente de Comunicação 
                                                                     Vice-Presidente de Relações Funcionais 

                                                                          Vice-Presidente de Relações Institucionais 
 

 
Órgãos de Assessoramento 

 

I – Diretorias Regionais: 
 
66 diretores regionais eleitos. A concepção do cargo tem por base a divisão do Brasil em 
Jurisdições.  
 

II – Representações nas dependências do Banco do Brasil:  
 
Hoje existem 1850 representantes eleitos. 
 

III – Grupos Temáticos: - Relações Institucionais e Comunicação 

                                                    - Cidadania e Responsabilidade Socioambiental 
                                                    - Saúde e Qualidade de Vida 
                                                    - Relações trabalhistas e sindicais 
                                                    - Previdência e Aposentadoria I 
                                                    - Previdência e Aposentadoria II 
                                                    - ANABB e seus produtos/serviços 
                                                    - Novos funcionários Pós 1998 e Bancos Incorporados         
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7 Diretrizes 

 

Papel – Principal benefício esperado 

 Defender os anseios legítimos dos funcionários do BB (ativos, 

aposentados e pensionistas), adequando seu foco às questões atuais de 

interesse deste grupamento;  

 Garantir serviços de qualidade e atuar na defesa dos associados para as 

questões BB, PREVI e CASSI. 

 Atuar na construção de um Banco do Brasil útil à sociedade. 

Missão – Espelha a razão de ser da entidade 

Ser uma entidade plural, que represente o funcionalismo do Banco do Brasil 

(ativos, aposentados e pensionistas), ao atuar na defesa dos interesses 
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legítimos dos associados no âmbito social, governamental, administrativo e 

judicial. 

Visão – É a perspectiva da entidade a longo prazo 

 Ser reconhecida como entidade de referência na promoção e na defesa 

do Banco do Brasil útil à sociedade e como instituição parceira nas lutas 

legítimas do seu funcionalismo (ativos, aposentados e pensionistas); 

 Ser percebida como espaço permanentemente democrático para o 

debate de ideias na construção de visões e propostas coletivas; 

 Gozar de credibilidade junto a seus associados, em função das posições 

que assumir no ato de representar os legítimos interesses da coletividade; 

 Estar estruturada e capacitada para captar e identificar anseios, 

interesses, necessidades e desejos dos associados da entidade, bem 

como suas percepções de oportunidades. 

 Constituir-se elo da comunicação entre associados, PREVI, CASSI, 

órgãos públicos, entidades de classe, administração e funcionalismo do 

BB (ativos, aposentados e pensionistas) e demais segmentos 

organizados da sociedade; 

 Ter os dirigentes regionais da ANABB como referência para os 

associados, a partir do conhecimento de problemas e oportunidades 

regionais; 

 Manter os funcionários da ANABB satisfeitos, confiantes e comprometidos 

para alcançar os objetivos propostos. 
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8  Objetivos Estratégicos – Mapa Estratégico 

 

O Mapa Estratégico evidencia os desafios a serem superados para concretizar 

a visão de futuro. Fornece um modelo para uma representação simples, numa 

única página, das relações de causa e efeito entre os objetivos, tanto das 

dimensões “Comportamento Organizacional” e “Processos Internos” (vetores do 

desempenho), quanto das dimensões “Associados” e “Resultado” (econômico-

financeira) da estratégia.  

 

A conclusão dos autores Kaplan e Norton é que o alinhamento dos objetivos 

nessas quatro perspectivas seria a chave para a criação de valor e, portanto, 

para uma estratégia focada e dotada de consciência interna.  

 

Essa arquitetura de causa e efeito, interligando as quatro perspectivas, é a 

estrutura em torno da qual se desenha o mapa estratégico.  

 

 

Mapa Estratégico ANABB – 2015 

 
Missão: Ser uma entidade plural, que represente o funcionalismo do BB (ativos, aposentados e 
pensionistas) ao atuar na defesa dos interesses legítimos dos associados no âmbito social, 
governamental administrativo e judicial. 

 

Resultado 

Reafirmar o papel da 
ANABB para os 
funcionários BB pós-98 e 
dos bancos incorporados 
 

Posicionar a ANABB 
como marca forte para a 
comunidade BB 

Garantir a 
manutenção e 
promover a 
ampliação do corpo 
social 

Fortalecer o 
relacionamento com 
autoridades políticas e 
exercer o seu papel como 
interveniente nos debates 
sobre políticas 
governamentais 

Associados 

Criar e oferecer atrativos 
que atendam às 
expectativas do grupo de 
funcionários BB pré e pós-
98 e dos bancos 
incorporados 

Desenvolver soluções de 
atendimento que 
assegurem a visão 
integral da ANABB pelo 
público alvo 

Intensificar as ações 
de cidadania 
promovidas pela 
ANABB 

 

Processos 
Internos 

Implementar melhorias 
nos serviços, processos e 
controles 

Aumentar a eficiência 
operacional por meio do 
compartilhamento de 
estrutura interna 

Fortalecer a 
parceria com as 
diretorias regionais 
e representantes 
ANABB nas 
unidades do BB 

Ter uma organização 
interna eficiente e eficaz 

Comportamento 
organizacional 

Implementar ações que 
contribuam para o 
desenvolvimento pessoal 
e profissional do corpo de 
funcionários 

Manter o 
“reconhecimento” como 
mola propulsora da 
motivação 
organizacional da 
entidade 

Garantir informação 
interna eficiente 
com fluxo horizontal 
e vertical 
adequados 

Adotar a gestão 
participativa 

Desenvolver Avaliação de 
Desempenho Profissional  
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9 Orientadores Estratégicos 

 

Para melhor caracterizar a expectativa dos Objetivos Estratégicos traçados 

definiram-se orientadores por objetivo, dentro de cada Perspectiva, como segue: 

 
Perspectiva RESULTADO 
 

Reafirmar o papel da ANABB para 
os novos funcionários BB – pós 
1998 e dos bancos incorporados 
 

- Aprimorar os produtos e serviços prestados; 
- Conquistar a parceria de funcionário/grupo de funcionários formadores de opinião, 
objetivando mitigar riscos de imagem e de credibilidade; 
- Buscar a autossustentabilidade do ANABBPrev e da COOP-ANABB. 
- Fortalecer os Diretores regionais, objetivando ampliar a comunicação/interação entre 
DIREGs, pós-98 e representantes nas dependências. 

Posicionar a ANABB como marca 
forte para a comunidade BB 

- Fortalecer o relacionamento com o BB e o seu papel junto aos associados com relação aos 
assuntos BB, CASSI e PREVI; 
- Garantir a participação da ANABB nos pleitos eleitorais de entidades como CASSI e PREVI.  

Garantir a manutenção e 
promover a ampliação do corpo 
social 

- Buscar o crescimento de associados no segmento pós-1998, bancos incorporados e 
parentes até 4º grau; 
- Identificar os anseios dos associados e dos novos funcionários BB; 
- Criar plano de comunicação específico para os produtos e serviços já ofertados para o 
público-alvo; 
- Garantir a fidelização dos associados atuais; 
- Criar diferenciais para atrair os funcionários pós-98.  

 
 
Perspectiva ASSOCIADOS 
 
Criar e oferecer atrativos que 
atendem as expectativas do 
grupo de funcionários BB – pós 
1998 e dos bancos incorporados 
 

- Desenvolver novos produtos e serviços para os associados funcionários pós-1998; 
 

Intensificar as ações de cidadania 
promovidas pelo Instituto 
 

- Desenvolver/participar de ações com foco na sustentabilidade do planeta. 

 
 
Perspectiva PROCESSOS INTERNOS 
 

Implementar melhorias nos 
serviços, processos e controles 
 

- Adequar a documentação corporativa da ANABB ao novo momento do BB. 

Aumentar a eficiência 
operacional por meio do 
compartilhamento de estrutura 
interna 
 

- Rever o fluxo dos Processos Administrativos para agilizar e dar transparência às equipes. 

Fortalecer a parceria com as 
Diretorias Regionais e 
representantes ANABB nas 
unidades do BB 

- Promover eventos para aproximar DIREGs e representantes de dependências. 
- Criar e-mail para os representantes de dependências. 
 

 

 

 

 

Perspectiva COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 
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Manter o “reconhecimento” 
como mola propulsora da 
motivação organizacional da 
entidade 

- Valorizar o trabalho eficiente e inovador, o trabalho em equipe e as características 
individuais dos funcionários; 
- Desenvolver mecanismos de reconhecimento. 

 
 
 

10 Ações Estratégicas 

 

Visando tornar a apresentação das ações em uma forma padronizada, foi 

desenvolvido um formulário, contendo: denominação, objetivos, prazos e 

responsáveis. Os planos de ação, que passam a ser conhecidos como 

Programas Prioritários de Ação, para a gestão 2015, foram atribuídos às 

respectivas Vice-Presidências. 

 

 “Estabelecer prioridades” constitui-se na atividade de atribuir às Vice-

Presidências os planos que lhes dizem respeito e fixar uma hierarquização para 

o desencadeamento das atividades estabelecidas.  

 

Programas Prioritários de Ação da ANABB – 2015 

 
 

Perspectiva Resultado 

 
Objetivo Estratégico: Reafirmar o papel da ANABB para os novos 
funcionários BB – pós 1998 e dos bancos incorporados 
 

Orientador Estratégico  Ação estratégica Responsável Prazo 

Aprimorar os produtos 

e serviços prestados 

 

 

Desenvolver novo site para a instituição. 

 

VICOM 

 

2015 

 

 

 

 

     

 Efetuar levantamento de resultados dos produtos 

e serviços da ANABB. 

VIREF 2015 

 

     

Conquistar a parceria 

de funcionário/grupo 

de funcionários 

formadores de opinião, 

Estruturar e fortalecer o relacionamento com os 

representantes nas dependências. 

 

 

VIRIN 

 

2015 
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objetivando mitigar 

riscos de imagem e de 

credibilidade 

 

Buscar a 

autossustentabilidade 

do ANABBPrev 

 

Desenvolver ações para a autossustentabilidade. 

 

VIFIN 

 

2015 

 

    

 

 

Objetivo Estratégico: Posicionar a ANABB como marca forte para as 

comunidades Banco do Brasil, PREVI e CASSI 

 

Orientador Estratégico  Ação estratégica Responsável Prazo 

Fortalecer o 

relacionamento com o 

BB e o seu papel junto 

aos associados com 

relação aos assuntos 

BB – CASSI – PREVI 

Desenvolver ações em conjunto com as 

entidades representativas dos funcionários 

ativos, aposentados, pensionistas e dos 

acionistas minoritários (UNAMIBB). 

 

 

VIREF e 

VIRIN 

2015 

  

 

     

 

Garantir a participação 

da ANABB nos pleitos 

eleitorais de CASSI e 

PREVI 

 

Definir a forma de participação da ANABB em 

processos eleitorais da CASSI e da PREVI.  

CONDE 2015 

 

 

 

    

 
 
Objetivo Estratégico: Garantir a manutenção e promover a ampliação do 
corpo social 

 

Orientador Estratégico  Ação estratégica Responsável Prazo 

Buscar o crescimento 

do número de 

associados no 

segmento pós-98, 

bancos incorporados e 

parentes até 4 º grau  

Participar das apresentações de posse e de 

cursos oferecidos pelo BB.  

VIREF 

 

2015 

 

Identificar os anseios 

dos associados e dos 

novos funcionários BB 

 

 

Implantar Gerências Comercial e de 

Marketing.  

 

VIFIN e 

VICOM 

 

2015 

Desenvolver canais 

adequados para 

consulta a processos 

judiciais 

Disponibilizar link direto com o TRF, STJ, STF e 

afins.  

VIREF 2015 
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Perspectiva Associados 

 
Objetivo Estratégico: Criar e oferecer atrativos que atendam às 
expectativas do grupo de funcionários BB – pós 98 e dos bancos 
incorporados 
 

Orientador Estratégico  Ação estratégica Responsável Prazo 

Desenvolver produtos 

e serviços para os 

associados 

Desenvolver mecanismos de apoio à formação 

acadêmico-profissional dos associados. 

 

 

VIREF 2015 

 

   

 

 

Objetivo Estratégico: Apoiar ações de Cidadania desenvolvidas pelo 
Instituto “Viva Cidadania”. 

 
Orientador Estratégico  Ação estratégica Responsável Prazo 

Participar de ações 

com foco na 

sustentabilidade 

Desenvolver ações de responsabilidade 

socioambiental e conscientização do uso racional 

dos recursos disponíveis. 

VICOM 2015 

 

   

    

 
 
 

Perspectiva Processos Internos 
 

 

Objetivo Estratégico: Implementar melhorias nos serviços, processos e 
controles 

 

Orientador Estratégico  Ação estratégica Responsável Prazo 

Adequar a 

documentação 

corporativa e normativa 

Desenvolver planos de atuação padronizados. VIRIN 2015 

 

    

 
 
Objetivo Estratégico: Aumentar a eficiência operacional por meio do 
compartilhamento de estrutura interna 

 

Orientador Estratégico  Ação estratégica Responsável Prazo 

Acompanhar os 

Processos 

Administrativos e 

Jurídicos 

Criar mecanismos de controle e 

acompanhamento. 

PRESI e 

VIFIN 

2015 
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Objetivo Estratégico: Fortalecer as Diretorias Regionais e representantes 
nas dependências do Banco 

 

Orientador Estratégico  Ação estratégica Responsável Prazo 

Desenvolver atividades 

que agregam valor 

Realizar encontros locais, estaduais e 

nacionais. 

VIRIN 2015 

 
 
 

Perspectiva Comportamento Organizacional 

 
 
Objetivo Estratégico: Reconhecer o mérito como propulsor da motivação 
organizacional 

 

Orientador Estratégico  Ação estratégica Responsável Prazo 

Valorizar o trabalho em 

equipe 

Criar oportunidades para os funcionários 

apresentarem ideias, sugestões e projetos. 

VIFIN 2015 

 

    

Desenvolver 

mecanismos de 

reconhecimento 

 

Implantar sistema de avaliação profissional. VIFIN  2015 

 

  

 

 
 
Objetivo Estratégico: Assegurar informação eficiente e tempestiva 

 
Orientador Estratégico  Ação estratégica Responsável Prazo 

Divulgar Normas e 

Procedimentos  

Elaborar Manuais de Procedimentos e 

POPs. 

VICOM 

 

2015 

 

 

 

Estratégia boa é estratégia bem executada 


